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KURUŞ 

nizmasının Islihını Istihda.f. E~eıı Pr:ogramdır 1 Reisicumhur ismet İnönü Büyük Millet Meclisinde Yemrn 

1 YAZAN: HUSEYIN 'AH 'D A.ıı._ __ -~---------.· C 1 Y L Ç, ''AT Eder ve Nutkunu Okurkeu 

Cumhurreisi lamet• lnönü G ı•k B Sabah ::~·~:·~::;:~:..::~~::b~~:t~:: enç ı u 
kat hu kısalık nutkunun koskoca T k • A d d 
~;; .~:::!:7,.~:.m••j:,:;•n;nö~t a s 1 m n 1 1 n a 
l'ilrk Cumhuriyetinin dahili ve y • E d k 
harici siyasetlerinin ana hatlarını em 1 n ece 
birkaç cümle ile tebarüz ettirmek 
~\ivaff akıyetini gösterdi. 

İsmet hıöııü ''Türk milletinin 
en feyizli hazinesi Büyük Millet 
llecJhıi,. olduğu hakikatini tekrar 
ediyor. r.J.'iirık cumhuriyet rejimi 
bir diktatörHık değildir. Memle
ketin arzettiği rclaliteden alın
mış, Ycııi yapılan bir inkılabın. 
Yliksek hayat hakkı namına lü
z.tını göriilmüş, fakat ölmez pren-
81Plcrden nıh itibariyle hiç ayrıl
lllnnuş disiplinli bir idaredir. Bil
Yilk Millet Meclisinin geçmişteki 
hizınetıerine ve istikhaldeki mu
~affakıyetlerine İsmet İnönünün 
1Şareti bütün millet nazarında re
füniıı halk hakimiyetine karşı 
hnğlılığı'ııı ve hürmetini göze çarp- ismet lnönli Reisicumhur Seçildikten Sonra Meclise Gelirken 
lıran bir delildir. Muhterem cum- j A (A A ) 
htır l'C>isiniıı ilk vazifeye başladığı c h . . . Hak nkara: 12 . . -
:"du mim hakimiyet hakkında Uffi UrreJSJffiJZ • Anadolu ajansının öğ-
esıediği merbutiyeti ehemmiyet- d• A 

~e ileriye sürmesi pek tabii olduğu k d G .. l y l ren ığine göre ta-
l acı~r millete de itimat ve inşirah ın a uze azı ar türkün cenaze mera-
bclkııı edecek dürüst ve samimi 

51
·m

1
• Ankarada 21 teş-ır harekettir. -----=:::. """==-,__ __ 

d ı nıet İnönii milleti "anarşi- ''Devlet Adamı Olarak Kendini rinisani pazartesi günü 
ten \'c cebirden uzak, bütün va- yapılacakhr. 
hanaaşıur için miisavi bir emniyet Göstermiş Olan Büyük Bir Asker,, 
h nv~sı içinde bulundurmayı cum- Cumhurreisimizin riyasetinde 
d~r.ıyetin en kıymetli nimeti,, bil- Paris. 12 (A.A.) - Öğleden ıonra çıkan gazeteler, ismet İnönü· yapılan toplantı 
ıKıni söylüyor. Milli hakimiyet nUn intihabı hakkında mütalaalar serdetmektedirler. Ankara, 

12 
(A.A.) _ Bugiln 

~ejıminln, halk hiikftınctiuin en lntnnsi&'eant ile Paria Sow, lnönünün tahıiyetine- uzun makale- saat 15 de batta Batvekjl Celll 
.
0
Yük esaslarını ihtiva eden bu ler tahsis elmİflerdir. B ld - h ld · 1 V kil 

ıı0 ••••••••••••••••• .. ••••••••••••• •••••••••••• ayar o ugu a e yenı cra e 
g ıieı- Türk vatanını gittikçe yük Paris Soir :;öyle yazıyor: HER SABAH leri Heyeti toplu olarak Reisicum-
eıtecek makul bir programın a- "Devlet adamı olarak kendini -------- hur ismet fnönilııün kötklerine gide 

:.• hatlarıdır. Harıı sonrası dev· göstermiş olan büyük bir a<ker- Türkiyenin ikinci rok kendilerine aö•torilon itünad. 
d 11~~e Anupa lıize birçok rejim dir.,, dan ve kabineye tayinlerinden do 
1 e&'ışiklikleri arzetti. Rcşer hak- Marcel Sauvage, fntransigeant Cumhurreisi (Sonu 3 üncü .. yfa.mızda) 
~rıdaıı uzaklaşan, bazı mücerret gazetesinde şöyle diyor: 
l• efhuınlar namına ferdin hürri- "Biı· büyük harp şefi, bir bU
~~tl~rini çiğniyeıı memleketlerin ylik idare adamı ve Fransanın 
k~l'llt.<;j anarşi iç_indc çalkalandı, dostu.,, 

1 l'lliııde de cebir ve şiddet kevif Paris Soir, diğer bir makaı .. "e . . ' . 
ık .1stıııdat hak ve adaletin yerine sinde diyor ki: 
'h~ını oldu; bi.itün dünya nimetleri "Bugiin Paris ve Londra ne91 
~r kısım vatantlaşlnrn bahşedildi. içindedir. Çünkü ismet İnönil İn • 
h U?te~em İsmet İnihıü TUrk cum giltcre ve Fransa ile daima en dos 
11 Urıyefinin anarşiden ve cebfrden tane rniinaseb~ler idame etmiş -
Zıtkl· f ınu ·~Şmak, bütün vata.ndaşJarı n·.,, 

l'ıt avı bir emniyet havası içinde Lil>erte gazete inde bir makale 
hQşa~nıak programiylc en selim y.nzmış olan Claude Janet'ye göre 
~oı~rıyetper"er ananelerin şerefJi Türkiye, İsmet İnönlinü intihap et
tır. arı takip edileceğini anlatmış mckJe kalkınmasına fasıla vermek 

sizin devam etmek azminde oldu
disi~Iil!i hakimiyet prensibini ken ğunu göstermek suretiyle Fran -

e rehber ve ideal olarak ka- sızlara çok güze) bir siyasi kiya • 
liüaeyin Cahid YALÇIN set dersi vermiştir. 

Büyük Önder Atatürk'• lamet 
lnönü'nün halef olarak Mçilmesi, ' 
9üphe.iz çok i .. betli ve yerinde 
bir karardır. E...... batka tUrlU 
olmaaına da imkin ta.aavvur edi
lemezdL Meclisin reyini ittifakla 
ismet f nönüne vermesi, Türk mil
letinin iyi dütündüğüne ve yekvü
cut bir kitle olarak hareket etti
ğine en bliyük delildir. 

Türkiyenin ikinci Cumhurrei.i 
lamet İnönü, Büyük Atatürk'ün e
serini devam ettirebilecek en bü
yük aalahiyettir. Binaenaleyh bu-
1ıüne kadar olduğu gibi bugünden 
sonra da yükselme yolunda kuv
vetli ve isabetli hamleler yapaca
ğımızdan tamamile emin olabi-
liriz. 

Dün Üniversitede Atatürk İçin Ya
ılan Toplantıda Bu karar Verildi 

Onu k.ıybetmekten duyduğumuz c!c· 
rin a\!ı yüreğimizrle açtığı yara ile 
her an daha fazla sızlamaktadır. 
Geçen her gün onun gaybubetini, 
ııckadar büyük bir cihnnı kaybet
tiğimizi bize daha fazla, daha iyi 
anlatıyor. Acımız genişliyor ve şu-

urlanıyor. Onun büyüklüğünü öğ

rcnmf'k için, şehad~tlcre ihtiyacıııız 
yoktur. Atatürk milli bir kahra
mandı, bir Türk ulıısu idi. Bütliu 

Tfö1klerin yetiştiği Tul'k ufhu
ntın en biiyiiğti idi. Fnk.ı onun hil
yiiklüğ-ii Tiirk illt>riniıı ııududln -
nnı aştı. Bütün diinya onun büyiik
lüğii önündt>, eserinin bü}•üklüğü Ö· 

nünde hürmetle, hayranlıkla eğili

yor. Bugün bu manzara bize gurur 
veriyor. Atatürkün iki bilyük vas
fı dünya tarihinde daima kalacak .. 
tır. Büyük kurtarıcı, Büyük ku
rucu ve Gazi Mustafa Ke
mal adı tarih durdukça birbirlerini 

tamamlıyacaktır. Her safhası ~ 
büyüklük ve banka olan kurtulut 
savaşile kurtulan milletini konımalr: 
llzımdı. İşte Büyük kurtahcının ou 

[Sonu S inci .. yfada.] 

(Sonu 3 ürwü aayfaımllda) (Sonu 3 üncü sayfamızda) 
A. C. iükee& l'ablil Gençliği Rek~r Cemli Bilıeli Dlnll7or 
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CASI 
SÜLEYMAN TEVFiK 

gayiı 0!1111. bu i•i bütiln Avmııa 

devletl•rı nezdinde protesto etti. 
Geni9 bir siyael muhabere b11~la

dı. 

Zeytincilik 
Islah Edilecek i Okuyucuları~ız 
ık . ı k b A l · Dıyor ki : O gün akş;.ma ve ıece sabaha 

kadar devam eden hararetli bir 
müzakere üzerine verilen karar 
mucibince meşrutiyet ilan edildi 
ve bildiğhıiz kısa tebliği rc•mi ıa
zetelere verildi. O gün tekkedeki 
daimi mis .. firlerden bir kısmı eşyı;. 
larııu ıılıp gittiler. Erteoi gün de 
kalanlar savu~tular. Üçüncü ciin 
koca tekli:ede bizden bafka kim~e
Jer kalmadı. O zaman bunlar.n 
artık benden bir iyilik görmek 
umutları kalmad:ğından bırakıp 

gittiklerini, hepsinin iyi ıtün do~

tu, ikbal zamanı dalkavukları ol
duğunu anladım. 

1 ış o ara , ya anı zey- _,..;;;.. __ _ 
tin ağaçları aşılanacak 1 Bira.ı; nezaket 

Dördüncü ıün kalkıp saraya 
gittim. Kabulü rica iie haber ıtön 
derdim. Padi,ah bıni kaimi etti, 
derin derin dü~ünüyor, odasında 

ıteziniyordu. Önümde durarak: 
- Şeyh efendi çok meşgulüm, 

ben sizi çağırtmadıkça. zahmet e
dip saraya ıtelmeyiniz ... 

Dedi. Bunun üzerine yanından 
çıkıp tekkeye geldim. Hizmetçi
lerin de ço~u savuşmuştular. Ka
panıp kaldık. Halk arasında hak 
kımda türlü tilrlti seyler söylendi
ğini, aleyhimde gazeteler çıkarıl
dığını - Elilfürilk adlı bir kAğıt 

çıkarılıp halka datıtılmı,tı -, a
tıp tutulduğunu haber alıyorum. 

Cemiyeti muhtereme, Avu. tur 
ya • :Macaristan devletıni bu ilrak 
beyamıam..,ini geri almağa mec
bur eL'llP.k için aradığı çareler arıı
sında Avu~turya mamultına kr.r~ı 

katt bir boykot ilanını, eıı müc;:,,ir 
bir tedbir gibi düşündü. Çünkü 
Oımanlı n Avu~urya imparator
lulıları a:::..ııındaki ticari muame!lit 
çok millıılmdi. 

Bir ıtün "Taniıı,, gazete~i hal
kı Avusturya emte·asına klrııı boy
kot yapmağa davet etti. O;ıman

lıların başlarına giydikleri feslerin 
yüzde doksandan fazlası Avus
turya malı olduğundan Osmanlılar 
artık fes ıtiymiyecekler, Triye•te
den gelen şekeri yiyecekler, hiç 
bir Avusturya malı almıyaca-klar
dı. 

Tanin l'azetesinln ön•.yak oldu 
tu bu boykot uteai günden itiba
ren tatbıka başlaniı. Nemse ma
lı satan d.ükklinlara, mağazalara 
!kimse uğramaz oldu. Hattll cemi
yet, bu gtbi mağazaların, dükkAn 
!arın önlerine birer adam koyarak 
girmek istiyenlere, boykotu hatır
la tarak men ettirdi. 

İttihat ve terakki gazetelerinin 
bu boykot hakkında, balkın milli 
hamiyetini uyandıracak surette 
bir düziye yazdıkları yazılar, ma
kaleler umumdaki ho9ııutsuzluğu, 
heyecanı arttırıyordu. Burada 
bulunan Avusturyalılar korkmağa 
bll.'/ladıklarından birkaç aile halkı 
da çıkıp gittiler. Hükumet ecne
bilere ve bilhasııa Avusturyalılara 
karşı bir taarruz ve tecavüz ya
pılmaması için son derece gayı·et 
ediyordu. 

:i.llemlekette zeytinciligiıı ıgrnhı ı 

ve yabani zeytin ağaçlarının aşı

lanmMı h11ıkkıııda hükumet tan
fından bazırlaıum kanun !iiyiha•ı 
yakında B;i.~ iık :Millet ;lledisinde 

1 
müzakere ec\ı lecektır. Yeııı kanun 
liiyihnsıııa göre evvel& memleket-/ 
teki yab•ni zeytin ağaçlarının bu 
lundukları •ahaların te~biti i~ine ı 
baslaıı.tcak ve bu iş yer yer faali
yete geçilerek ornıan idareleri \'e 
zeytin mücadele ı~~k'1iltı \'a"ıta•i
le en kısıt bir zaııı :rnda Litirile • 
cektir. Bir farnftan tesbit yapılır
ken diğer taraftan da tesbit edilen 
sahalar halkı ilan edilecek ve is
tiyenlere de parasız olarak dağı
tılacaktır. Halka verilecek olan 

Yeni zeytinlik sRha~ı beher nüfus 
için l'irmi hektarı geçmiyecektir. 
!ıfaamafih aldığı s~hayı tayin edi
lecek milddet içinde verimli bir 
hale getireceklere istedikleri tak
dirde ayni miktarda yeni parça
lar verilecektir. Ayni sahaya mü
teaddit ·kimseler talip oldukları 

takdirde bunlardan toprak sahibi 
olmıyanlr.rla en yakın köylüler ve 
küxük çiftçiler tercih olunacaklar 
dır. lfu suı·etle aşılanacak ve imar 
etmek üzere zeyti!llik alanlara a
~ı ve imar masrnf!arı karşılıklı o
larak Ziraat Bankası taral'aıdan 

15 sene vaadeyle hektar başıın 
ayrılan rıaradan yalnız 100 lira 
ikraz edilebilecektir. biri aşıdan 

eHel ve diğeri de a.i:dan sonra ol
mak üzere iki defa da yapılacak-
tır. Birinci ikraıat sahası tıımnmen 
temizlenip aşılanmağa elverişli 
bir hale getirildiği ZDman ve ikin
ci kı~mı da yapılan a~ınm yüzd~ 

Bundan on gün evvel pvlisler 
ıtelerek zaptiye nezaretine davet 
ettiler. Bir arabaya binerek Kit
tik. Arabada yanımda Sabri bey 
adlı bir komişer, arabacının yanın 
da da bir polis oturuyordu. Yolda 
halk bıze dikkatle bakıyor, fakat 
kimse tecavüz ve taarruz etmiyor
du. Zaptiye nezaretinde iki gün 
kaldım. Bütün saray ve hükumet 
rıcali gizlice oraya getirilıniştiler. 
Üçüncü günli sabah çok erken 
Harbiye nezaretine, o gece de bu
raya getirildim. 

Şeyhin bn hikiıye~ini dikaktle 
dir !edim ve e~tesi gün sa•ka ga -
Z<>te,inde ~ .ızdım. 

O sıradıı meydana çıkıı.n baş
ka bir hadise de umumun heyeca- doksan muvaffak olduğu anlaşıl
nını bir ka.t daha arttırdı. Bulgn- dıktan sonra verilecektir. Yaba
ristan emareti isUklfllini ilan et • ni zeytinlerin aşılama ve lıakım 
mişti. işleri Zirat Vek:iletinin direktif ve 

Bulgnri.qtan kapı kethüdası mllraknbesi altında raııılacaktu-.. 

Ağu~os 17-30 unc·1 g~nü hn
rıc ye nezareti tarafı~dan htan
bulda bulunan blitün sefirlere res 
mi bir ziyafet verild.. Hariciye 
rnzırı Tevfik Pu~a, Bulgaristan 
kapı keth!idası Keşaf efendiyi, Os
manlı devletine tabi bir mümUız 

Ke.,o!un hariciyedeki resmi ziya Ze}· in iffiilca~ele ;eşkil~tı bu mü
fete davet edilmemesi. bııııa kı- rakabeyi hakkiyle ifa ed•bilecek 
zarak _ yukarıda yazdığım gılıi lıir tarz<la tanıiııı ve tasdik edile
- çıkıp gitmesi yüzünden ~ıkan ccklir. 

emaretin memuru, Osmanlı te.ba-
asından biri sayarak elçilerle be
raber davet etmemişti. 

Ke~of, bu ziyafete çağırılma
masını, te:n"il eylediği emareti tah 
Jcir •ayarak gücenmiş, daha doğ 

hadise de bir tlirlü halledilememiş 
ti. Bulgaristana söz dinletmek 
kahil olamıyord:ı. Prens Ferdi
nand, çoktanberi dilediği ve dü
şündüğü Bulgar kralhğıııı elde et-
mcğe biı· vesile, bir fırsat bulmuş
tu. Avusturyanın Bosna ve Her
seği ilhakını ilanından 4 gün son
ra, 11-24 eylül 1908 de Tırnova
da Bulgaristanda istiklalini, kral

rusu bir çıban ba~ı koparmak için lığını ilan etti. 

Hatayda deni::: ticaret 
Filosu kuruldu 

.Şehrimizin maruf denizcilerin -
den Osman Kaptan yeni Hatay 
Devletinin deniz ticaret filo.>unu 
kurmak için Hataya gitmiştir. İlk 
olarak yeni bir yolcu ve yük vapu
ru satın alınmış ve bu vapura Ha 
tayda meşhur bir nahiye ismi olan 
Bayırbucak ismi verilmiştir. Va
pur yakmda seferleı·ine başlıyacak 
ve İskenderun - htanbul hattında 

aldığı emri icra ile 18 ağustos 2 Bu ha,ber, memleketteki hoş
eyliıl 1908 tarihinde kalkıp Bulga nut.•uzluğu, asabiyeti ıırttırdığın
ristana gitmiştir. dan Avusturya emteasına karşı 

Bu gidişi bir mesele çıkardı. yapılmakta olan boykot Bulgar ""ça...,1...,L'.__:a"'c"a"k"tı"r"."""""""""""vvvvvv·wvv 
Yazıp çizmeler, mektuplaşmalar mallarına da te~mil edikli. O esna 
başladı. Hükumet bu i~le uğraşır da bir de Girit i~i çıktığı için hü
ve bir hııdise çıkmama>ı için gay- kfimetin iç.imle bocalayıp durduğ'u 
ret ve mesai •arfederken <lalıa mü- ıüçlilk son derecesine vardı. 
bim bir iş, daha büyük bir siyast * 
bir mesele ortaya çıktı. Cemiyeti muhtereme, Bosna 

iKTISAT· İŞLERJ 
' : - .. ' .. . ' 

El dokumacıları kon· 
gresi tehir edildi 
Bu ayııı 20 sinde A nkarada top 

!anacak olnn el tezgahlan doku • 
macılarının kongresi A taliirküıı 
aramı7.dan ayrılması üzerine tehir 
edilmi tir. Kongrenin gelecek a • 
yın )5 ~inde toplanacnğı ümit e

Em~kli Subaylıırdan okuyu-
ct.t.muz "Diliı.ver Kocapın~r" im. 
zasiyle aldığımız bir mektupta 
deniliyor ki: 

"Bazı müe~&ese ve daireler
de öyle &< ı •ahnelere ~ahit olu
yor, hatta hazan da maruz ka
lıyoruz ki... bunun b!!nRraf e
dilme,;i bıı"it bir emir ve tenbilı 
i~i iken nedense ihmal ediliyor. 
Herhangi bir Amirin kapısında 
oturan odacılarrn, veya kapıcı

ların iş sahiplerine, müracRatçi
lara kar~ı gösterdikleri haşin 
ve yüksekten muamele insanı 

çileden çıkarııcak kadar a,ıun 
bulunuyor. Bazan bu hııreket 
!Hbiyenin dı~ına bile çıkıyor. 
~u gibi kendini bilmiyenlere 
biraz terbiye ve neıaket öğretil
se bilyük bir isabet edilmi• olur. 
kanaatindeyim.,, 

Yeni Sab<ıh - Bu mektubu 
bütün amir ve memurlarımıını 
dikkatine ehe~mivetle •ıınarız. 

'-------..1 
Bir kız erkek oldu 
16 yaşlarında emine i•minde 

bir kız U~akta 3 kişi tarafından 

kaçırılmış, failler yakalannuştır. 

Fakat Emine bu tecavüzde:ı sonra 
hastalanarak tedavi için şehrimi

ze gönderilmi~tir. 
Bu sırada keııdi<iniıı erkek ol- ı 

duğu ve ancak cin.iyetinin tam 1 

tekemmülü için bir ameliyata ih
tiyaç oldııi(u glirülmü~tiir. 

"Cerrahpa~a .. J~astahanes.inde 
Emiııeye bu ameliyat yapılmış ve 
kız tamamiyle erk<:>kleşmiştir. 

Bugünlerde Emine erkek elbi
sesi giyerek Cerrahpa~aılan çıka

cak ve bu suretle kız e.•Yalıi!c gel 
diği hastahaneyi erkek olarak ter
kcdccektir. 

Plakalar değişecek 
Yeni plakalar aleminyund ~n 

yapılmış olacak 
Otomobil, otobüe, motosiklet 

ve bisiklet gilıi kara motörlü na
kil vasıtaluına eski ııliıkalarını 
kaldırarak aleminyum pliıkalarııı 
asılma:n ~ıırarl.:ıstırılmı•tır. Av -. . 
ruı>ai bir şekilde olan plakalar 
gayet şıktır. Plakanın üzerinde 
ıs·r ve altıııda da numarası yazılı 
bulunmaktad1r. Yakında bütün 
ve~aile yeni plakaların takılma•ı
na başlanacaktır. 

Şilede paz·r kurulma günü 
değiştirildi 

Her kazada olduğu gibi Şile 
lrnzasında da bir pazar kurulur. 
Fakat kurulaıı pazar her neden
se 'alı gününe tesadüf etmektedir. 
Şile kaymakamlığı belediye riya
•etine müracaat ederek Şileye te
nezzüh nıaksadiyle ve plaj için ge 
len halkın da bu pazardan fayda
larıması için bugünün "Pazar., gü
nüne tahvilini Memiştir. Riyaset 
makamı da bu dileği kahııl ederek 
pazarın, pazar günü kunılnıasıııa 

dilmektedir. karar vermiştir. , 

1293 Ru> muharebesi netice- ve Hersek Bulgaristan ve Girit 
sinde Beri.nele yapılan muahede meselelerini prote•to olmak llzere 
mucibince mı;rnkkaten Avusturya Sultanalımet meydanında bü~·ük 
• Macaristan idare.>ine bırakılmış bir miting yapmağa karar verdi
olao Bosna ve lfrrsek P.yaletini, ğinden cemiyetin gazeteleri olan 
Avusturya devleti kati ~uretle Tanin ve şürayı timet halkı bu mi
memleketine ilhak eylediğini ilan tinge davet etmeğe başladılar. 

etti. ::ıo eyliıl 12 birinci teşrin 19081,. ... --------------------...... ~------
Meş.uriyetin ilanından beri ö- sabahı halk tnkım takım Sultanah BEKTAS/ ·F/KRALARI Tavukdıı. teravi kılar 

tede beride, biiha · a cemiyet ma. n1et n1cydanına toplanmağa başla ••••••••••••••••T.•••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••'"1•••••••• 

iıalifinde Bosna ve Herseği alaca- dılar. Büyük küçük bütün mektep Yine bir ramazan gelmişti. Büyükleri, küçiıklerı şevklendirnıif, u.~lu
ğız, şöyle yapacağız, böyle ede- !er talebesi de nıualimleri refak:ı Zaştırınıştı. Gözlere, rıılıl<ıra zahit lıiı ,~ıile çızerck, lıııyulu lıeyinlerde 
ceğiz, gibi dü~üncesiz sözler do- tinde, oraya getirildiler. J\Ieydn garip bfr inziva ve derin bir merhamet hissi ııyııııdırmı,•tı. 

Birinci Keşide 
Talihlileri 
Biletleri ve büyük ikra

ye isabet edenler 
anlaşıldı 

Tayyare piyangJ;;unun dli~kü 

ve evvelki keşi<lesinde kazanan ta
lihliler tl\mamen belli olınıı~tur: 

Bu keşidenin en büyük ikramiye
si olan ( 40) bin lirayı Beyoğlunda 
Tünel meydanında Alman mıüba
asında Hipoı:raf k:ı.zaıımıştır. 

15 bin lira kazananlar da 'un
lardır: 

Aııkarada emniyet unrnm mü
diirlüğü birinci şube memurların -
dan Baı· Ahmet. 

Ç~nillkkaled• 111üteahhit Bay 
Ragıp. 

12 bin liu: 
Kasınıpafadı Ç6r"k aokakta 

Bay Tahir. 
Kar14ıümrükte Melek hoca 

cadd~inde Baya!!. Saime ve Kur
şuncu Arif. 

10 bin lira kazananlar da ~un
ludır- • 

Yediku lede kalaycı Bedri sa • 
kağı 14 numarada Duvarcı Şakir. 

Beyoğlu Gözlükçü sokak SIS-1 
apartmandı. Bayan Şadan ve or
tajh Yeııipost..h:uı~ öni:nde seyyar 
satıcı Koça. -·-Hataya un ve buğday 

gidiyor 
Suriye hükümetinin Hataya id

hal edilecek un ve buğdaylara a
ğır gümrük resimleri koyması ü
zerine memleketimizden Hataya 
killlifetli miktarda un ve buğday 
sevkedilmeğe başlamı~tır. İlk par
ti olarak 11 vagon derununda 170 
ton ve ikinci parti olarak da 6 
vagon ırn günderilmi~ti. Hafta i
çinde de yine büyük bir parti un 
glindedlmi~tir. Bıı unlardan güm
rük resmi alınmadan Hataya ithal 
ed:!ıııektcdir. 

Talebe Yurdu direktörü 
Edirne •ıhliat müdürü doktor 

P, "" ' l ra 
asli maaşla ve terflım l.stan bul ta-
lu 

cd.ilmi:ştir. 
tayin 
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İftariye; Peynir, zevtiıı. !uı~V 
Çerkes çorbası 
Türlü güvo.v 
Makarna 
Komposto 

Çerkes çorbası ·" 
Ya~h bir tavuğ-.ı bol ı.ııda lı• 

!ayınız s.~nra sl\züp t"v11ğun et~ 
kıi.milen didıniz. Evvelce basıa: 
ğınız bir miktar kuru fasulye 
mısır buğdayını bu etlerle berabd 
siizdıirünUz tav-1ğun suyu ile bil' 

ı:;tr likttı bir te;ıceraye koyunuz. 
nildiği kadar ince doğTanmış ~ 
mızı biber ilave edip mutedil si t· 
üstünde pişinceye kadar kayn~ ı 
ınız. tndireceğinize yakın tuzuUJ 
koyup karıştu-ınız ve kurtarıp s 
raya veriniz. ..,ı 

~~'V'VV'V"'V"'/",,~ 

Küçük deniz vasıtaJa• 
rında tahlisiye vesaitt 

Birçok küçük deniz nakil '~ 
aılalarında tahlisiye teşkilatı .. '~n> 
marn olmadığından yapılan kU\ t 
kazalar umumiyet itibariyle biıt 
facia ile neticeleniyordu. 

Zabıtai belediye talimatıı;ıı~•" 
sinin maddei mahsusu küçlik oe; 
niz nakil vasıtalarıııda ne gibi t> 
lisiye bulunacağını açık olarak yı . ı· 
matlığından bu mesele deniz uc 
ret müdürliığünden sorulmuştur· 

Deniz ticaret nıüdürlüğ'(inde~ 
gelen cevapta; sekiz metreyi gc~ 
miyen herhangi küçük deniz noJcl 
va•ıtasınd:ı içindeki müretıebııl· 
yetecek kadarda ve at nalı e''~ ' 
!inde birer tahlisiye simidinin b 
lunmnsı ve icabında beher siıni 01~ 
iki ki~ivi kurtaracak •ekilde ,·;ıV' 
mış aı'~:ısı ve bu tahli~iyelcrin crıı· 
re hazır bir vaziyette bulundıır•ı1• 
ması Jazımgeldiği bildirilmekt" · 
dir. 

N"""""VVVVVVVVV'v"'-"'-""-""'IV'o""" 

Otomobilin ben~irı 
deposu tutuştu 

Şoför Ahmedin idare cttigı 
1821 numaralı otomobil, dün fi~ 
yadan gelirken birdenbire bcıııı 

l~W.'~i~i~il r~I dep;.u:ı~~e~::~~:tı:.traftan g~·e 11 
Sabıkalı İsmail ahalinin yardımiyle ateşin ~öndU' 

Manitacılıkla Leonun 16 lirasını rülmesine çalışılmış ve itfaiycYe . 
aşırmış 1 lüzum kalmadan bunda muvaff:ı~ 

Fatihte oturan ve 5 çocuk ba- olunmuştur. 

ba~ı olan .İı<mail iaminde sabıkalı Çocuk kavgası 
bir manav, Yemişte Leon isminde rı~ 

Halıcıoğlunda 10 • 11 yaşla birine !eoadüf etmiş ve yerde bir r 
da Mığırdıç isminde bir çocuk, B zarf bulduğunu söyliyerek içinde-

ki paranın taksimini teklif etmiş- kadaşı Misakla kavga ederek oııO 
w tir. taşla bafından ağır surette yarB 

Fakat bu sıralarda el çabuk • mıştır. 

luğu ile Leoııun 26 lira parasını Tramvaya atlarken ayağındııtl 
çalıp kaçmı~tır. yaralandı 

Leonun polise müracaati üze- ·~ 
rine İsmail hemen yakalanarak Tophanede oturan Hüseyin 1 

asliye 3 üncü ceza muhakemesine minde biri Çarşıkapıda tramvsY: 
verilmiştir Dünkü celsede bu mu- atlamak isterken yere düşmüş 1 

hakemeye devam olunmu~ ve suç- ayağından ağır surette yarals 1" 

lu İsmail; böyle bir iş yapmadığı- mıştır. 6' 

nı, sabıkalarının "ki olduğunu Hasan Cerrahpa•a hastaJı•P 
söyliyerek: sine kaldırılarak ted~vi altına :r'. ~ 

"- Beni yanlııı teşhis etmiş - mıştır. 

!er!.. .. ,. Bıçakla kolundan yaralamış . 
Demiştir. ı~ 

Galatada oturan Ahmet isııl Muhakeme heyeti, bunun ü- İ" 
de biri para yüzünden Osman zerine, teşhisi yapan memurların J<I~ 
minde Seyyar lıir berberi bıça ve davacının celbine karar vere. 
kolundan yaralamıştır. rek davayı başka bir güne bırak - t' 

Suçlu Ahmet yakalamnış, ı1ıe _, mıştır. her Osman tedavi altına aJınl1117 
Suçlu, tahliyesini de istemişse laşmağa başlamıştı. Tabii. bu da nın ortası'la bir kürsü kurulmuştu. Zamanın mcşhuı· sofıılarıızdan ı•e eli sıkılarrndan Neşet Molla, bu 

günü gününe Avustury11 hariciye Çok geçmeden Sultanahmet ve A- bereket ve gufran ayı hiirınetiııe bir iftar tertip etti, Hacı Bektaş kuı
nezaretine bildiriliyor. Onlıır kuş- yasofya meydanları, iğne atılsa Zanndan derviş Mehmedi de çağı,.dı. 
kul:ınıyordu. yere dO.~miyecek aurette doldu. Baba erenler, yaıı gözle sofraya baktı. Görünürde hurmadan başka 

de b ıı ta 1 e b i k a b u 1 o 1 un m a m ı 'tı r. -tıİlrİİ. İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ., 
Wevkuf kaptan Mehmed _. 

Meşruti ıbir idare altında terak- Kürsüden müteadit hatipler, şid- yenecek biı· şey yoktu. l!taıiyelerin ve yemeklerin top atılır atılmaz ge
ki etmesi tal:ııil olan Osmanlı dev- detli ve atetli nutuklar söylediler. tirı1eceğiııi zannederek, dindaı· ve hi!rnıetkô.r beklemeğe buşladı. 
Jetinin kuvvetlendiği zaman Bosna Halk bağırıp çağırdı, protesto tel Tap patladı. 
H k · · · ı • gı'receğı·nı· Derviş Mehmet, lıımııaııa elini uzalmadı. Elinde tesbih, belinde ~ ersd ışının güç üge grafları yazılarak b!lyük devletle 
dikk t mer, lıiııbir ziinup ve kıısunıımn ütidfarı içinde mürakabeye varm• .. ı a nazarına alan Avusturya re gönderildi. ..,, 

kil 1 · ı d. bir halde beklemeğe başladı. mez r eya etı ş m ıden ilhak ile (Sonu Yar) 
bir emrJ vaki yapmak istemişti. ........................................... Ne iftariyeler geldi, ııe çorba geldi ve ne de umduğu ve beklıdiği 11,_ 

Bu haber İııtanbulda bomba gi. Edime - İstanbul şosa.sı mekler ... 
Ev sahibi sordu: 

bi ~atladı. Başta "Vatan,, gaze- için çalışılıyor - Niçiıı yemiyorsunuz lıaeret? .. Hımııa yeıııek seı•aptır. lnsanın 
tesı olmak !lzere b~tün ırazeteler Edirne İstanbul asfalt fOsesi- kamında tesbih çeker .... 

Avutturya - Macarıstanın bu hak ııin bu sene içinde inşasına başla • Yüreği çoşkun ve zeklisı ,m bir hacı b-,ştaş kulu olan derviş Mehmst 
ııız ve hukuku düvele aykırı hare- ması mukarrerdir. L!lleburgaz Ku. örtfl8il bir kefen gibi duran sofraya bakarak cevap veı·di: 
ketini protesto et.tiler. Umumi ef- leliköy kısmında faaliyete &eçil • - Doğı-u. aöyiilüyorsun ama, tavuk ta teravi namazı kılar, kadayıf da 
t:ar btlyük bir heyecana geldi. Hü mi,tir. Gelecek eene de Edirne Ku hatim indirir. Pek nıüslüman adamsan sofrada bunlaı-ı da bulundur. 
'kumet ıe, mevcut muahadeye mu lelilcöy kımıına b&flanacaktır. TlRY AKI 

150 lira kefaletle tahliye edildi 
Haliçte bir sandala çarparak 

bir kişinin boğulmasına ve iki ki
şinin de denize düşereok rahatsız • 
!anmasına sebep olan kaptan Meh
medin muhakemesine dili!. a&'ır ce
zada devam olunmuştur. 

Dünkü celsede, hadise mDhal
linde yeni bir keşif yapılması ka
rarla~tırılmış ve ayrıca muhakeme 
ıafhasının ilerlemiş olmasına bina
en kaptan Mehmedin kefaletle 
tahliye talebi kabul edilmiştir. 

Bu karar üz,rine mumaileyh 
150 lira kefaletle dün akşam ser • 
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Tltll llABAB 

E1•l~l=M=J:tJ;J!54;1 Y~n~ ~u~hurrei-Ata~r~ü? C:enaz~ Tö
Yapılan Zulüm Gal,e- 81~2,Z!~l~i~!U renı 2~ ıkıncı Teşrınd': 

U d d bul eden, halkın en kahramanca Yapılacak Ata türkün 
Halefi Y a n y a n ı r 1 fedakirlıklannı.n içinden fırla.yıp 

yükselen TGrk ınkı!M>ı, Us yıkma 
.f ve yapma faaliyetlerini geçirdik-

lft ·ıt N.. •şt z UgtJ ra·. ten sonra, ıröruıuyor .:ki yanlış dö-
gı ere, omayı e arara fÜDcelere. be.,ert .zaaf V& ftıtlru-

T b Hakk 1 fi• lara aQrflklenerek b8yük1Qlal fan e asının iDi S yor ve yftkseklltint temin etmit otu 

Almanya Dahili if'erine kanplmasına 
tahammül edemiyor 1 

ul'vt prensiplere hiyanet etmiyor. 
nhunu bşbetmiyor v• daimL 
llalc, adalet ve itidal ~ç.enli 
içinde kalmak azmini .beel4,yor. 
Hem filtir hem icraat adaını ola· Berlin, 12 ınususi) _Yahudi tığı akfaler. si~·asi Alman mannı.. ı -~ 

1- " r&k muhterem Cumhurreisi sm"" . 
•"'1htan taşkınh.klan her ne Jca. terinde bily.ük bir memnuniyet.siz.. ""c.. 
d İnönünün yüksek ve ols'wl uJA"1 ar .Ya.t1Şll11,' ve .sakWı iade -edil - lik tevlit etmi§tir. devlet adamı sıfatiyle bu doğru 
mi, ise de ume ver v.er bazı taş- Bu mahfiller, Yahudi mesele .. .k 
kın ., ., ,. sinin tamamiyle dahili mahiyette :>·olu ilk adımda gözler önüne oy 

ha.r~kctler görülmektedir. ması milletin l:endislne gösterdiği 
Rüki'ımet, halkın bu hareketle.. bir mesele olduğu tezini }'eniden itimat ve hürmet.in ne kadar ye-i 

rin1• kon~-oı etmekte ve galevana ileri sürmekte \'.e son hadiseler ne . t a 
"4C w rinde olduğunu :ıspa e er. 

1 
ticcsinde yapılan müdahalelere ve 

?eeile teş-kil etmemesi İ"'in ihtiya. Yeni Cumhurreisimiz Tfiik tl Y l·abancı gazetelerde verilen hü • 
bir tedbir olarak Musevi gazc. kilmle.re tahammül edilemiyece aevletinin ruhunu bu .suretle izab 

Tilrk inkıllp tarihind edaıma 
AtaU1rkün yanında ye ralan bir si
ma vardır: 

İlmet İnönü! 
Onu milli müeadelenin başlan 

cıcında Atatürkün yanıba~ında 
&'ördük. Duuılupınar, İnönü, Ata
türkün de tabirile İsmet lnönilnün, 
Türkün makus talihini yendiii sa
halar oldu. 

rıne açılmnsmn müsaaae etme - " b d'l Al ad r~L. işlerinde de Canıhunyetin ifaya Başvekil Cell1 
~:l:riyle Yahu 1i ktıltür müessese. ğini beyan etmektedirler. .. ettikten sonra, hükür_ııet. ve ~darel • 

,, a u ı er many an ......- .. .. • ·r · ·ı..· ~·ı 
llıektcedır. w D t .Ed"l" ralış'bgı muhlm vazı evı ıuıze .uı -

Bayar Onnbmreisi Seçiminde Reyini kUllanırken 

Mudanya ve onu takiben Lo -
zan, İsmet lnönünün diplomatik sa 
hada muvaffakiyet ve kabiliyeti
ni gösteren büyük eserlerdir, On
dan sonra onu, hükumetin başın
da gördük. Senelerce !bütı.in kud
ret ve kabiliyetini yurdun yükse
lişine hasretti. Ye Atatürkün de· 
hlsından çıkan inkılaplara hep o
nun elinde birer, birer tatbik e
dilerek hakikat sabasına çıktı. maga mı ave ı ıyor • ır. • • ,._ 1n : .. .. 

Şimc1\ye kadar tevkif edilen Berli~ 12 (A.A.) - Bazı ec-- dırmıştir. ~~et . onünun ag~ın-
yd a~udilcri ı dört bini bulmakta ol nebi memleketlerdeki Almaıu·ada dan .büyuk. bır s~vı~l~ ve fimıtle 

ugu söyleniyor. ki ibütün yahudilerin 24 saat za•" işitiyoruz 'kı kendıhl;nnetinın. edn bilyfl~ 
Al b !ında Almauvayı terke da~et edil emelleri "millet ızm e vazı-

• rnanra hiikOmetinin u cez. . ,, . . ifele .. :n en ivı' ifa olunması bed~ 11 hare'kcti bnzı yabancı devlet - m41 oldukları şcklmde bazı sayıa- ... ,, " 
le d lar çıkmış .o!duğundan b;ıı .. sala- ifinde toplanıyor. Bu, tekmil h~kfl· 
b r e iyj karşılanmadığı gelen ha· . . .. anet mckaftizmasmm ıslahını jgtılı 

erlerden anlaşılmaktadır. Bu ha.. hıvettar mahafll bunların dogru ol . j 
b madığını .beyan \r,e Yahudi mesele daf eden esaslı bır programdır. 
~erlere gör.e, Fı:nnsada, 1ngiltere-
ıue ve .Ameriknda bir takım ntima- siııin halli i~in hiç bfr karar itti- Filhakika, ne kadar selim, 
1ifl haz .edilmemiş .olduğunu ilave .et- yüksek bir de\•let rejimi kurulur
h ~ yupılma'lrta ıve Alman :Ya. mektcdirler. sa kurulsun, bunun mu\'affakıyet-
lldı aleyhtarlığı biT 2.tılUm tellikki 

tlfilnıeJctıed· Göbels gazetecilere neler li neticeler vermesi ve milleti hu-
ır. " ·le.di ? zur ve saa.d&te götürmesi i&ill mut 

Fransız ve İl1giliz matbuatı bu . 80~ .. laka muntazam i~e.r bir hiikfimet 
:ususta bir g,-ıJeyan _göstermelcte Berhn, .12 (A.~.) .- B. GD'b- teşkilatına ihtiyaç vardır. Osman-

evarn ediyrı .. Jar. bels ecnebı ga'Zctecıterı ~\·et .ede- b imparatorlui.u asır :iç.inde ıdilz-
Taymis gazetesinin ~azdı'"na rek, Ahnıı.ny.anm Ya'Wudı mesele. ·· b" hr. 1.:ı. et makineai teiÜsi-I o-ıt " ... • • b 1 .1 1 4 •• " t'.Ull ır ı.uuım 

dure Sir Ogelive Fordes tarafın - mm eyne mı e .uır ıneseıe yap. - .ne muvaffak olamadı. lnkı1ipf 
an .Almanya lıariciye nezaretine ma~ ~a~vvuı-unda -0ld~ğıa eırretın Xürkiyeai en büy.ük zorluklara bu 

;eriltniş olan notıada, 1ngiliz mas.. fa.ekı !ddıalar1ı ~de'tmış ~amab. - nokian ~.ü~üoden marıu: kaldı 
lb~ha'tg'l1zamıa gelen şrkfi.yetierden ıh bu mes: enın. bcyııelmıleJ. .1r Halkın hi.ikilmet lmpısuıd& kendi
~ok İngiliztn perşembe giin'lc\l mesele oldugunu ~ok&T e!menu~tır. süıi y.ab:lnc.ı ve mü~eki h.issetme-

~«rnayiŞJer esna~ındoa mutazarrır Nazır, Yahudi 'J11ağan1armm ı.i rejimin bütan ruhlua iflemesi-

Cumlıurreisi ismet ldaı Kor· 
diplomatik'in T~i 

'Kabul Ederken duğu kaydeililmekte ve İngi}te. yağma edilmiş oldutuna dair ec - ne, orada yeı·leşmesine Yle gayri 
l'entn tazminat iğteme.k bakkın1 nebi matbuatta intişar etmiı, ohm şuur bir kUl'\'et halinde sinme- (8Aflarafı ı iaci a&7fadıa) 
lnuhaza ettiği bilairHmektedlr. 'haberleri }')rotesto etmiştir. Maa- sine en birinci bir engel -olur. Dev a.yı minnet .,.. 9ükranlanaı araet-

Motuda 1ngı1iz tabaasıınn hi - mafih :ferdi ya}:l'lltacıhk yapılmış !ette inkılap ı·aptıktan sonr.a ikin mitlerdir. 
~'Yesl için tedbir 'alınacağı ymit olduğunu da inkar eyleınemiştir.. ci adımı hü~ilmette vazifelerin Saat 16 da Reiaicumbur lnönü, 
e lldiğj 'il!lve -olunmaktadır. İtfaiye efradının yangınları .söndür <iyi ifa edilmesini temin eden bir Bapekilet dairesine tetrif IMı111r
I k Yahudilr~r a!eyhim!eki taşkın. rnemiş ve zabilc'lnın müdabale.d& teı,kilit vücuda getirmek i1Ji .baş- muti.ar "'9 riya•tleriade tıopla11&11 
~ ların Fr<tns1z İngiliz, Amerikan 'bulunmamış olduğu haberlerini Jar. lsnıet lnönünün miiııeJlem olan icra Vekilleri Heyetiade .muhtelif 
llthuatında ve halkı arasında yaq tekzip eylemiştir. azmi, hakka ve kanua hürmeti, meseleler aöriifülmüttür. 

--------- iltimas ve himayelerden, .arkadaş Fransız Kolonisinin Teeuürü 
iki kardeş Pariste y angçu muhar.ebelerinde çn liiubafüiklerdcn ve hatır scv-

görüştüler 340.000 Japon öldü kirle iş görmelerden nefr<?ti işa-
P ı-ct ettikleri bir 1ıedef e erişece'k-

rP aris, !12 (A.A.) - Paristen Rungking, 12 (A.A,) - cııansi-ı 
.. eçrn 1 r 'I lcrini bize şimdiden temin ve teb-
"ı e cte olan Dük ve Düşes De den alınan haberlere <göre, cephe-ı 
~ ec t .şir eden iimillerdir. 
~-ıd es e.r' Rivoli caddesinde bir O• de makt11l diişuıü~ olan J.apon as-
~ e Dük Muhterem Cumhut·reisimizin ı()o" • ve Dı.ises de Viııdsor ile kerlerinin hatırnsım tecbil için Lin 
·•0lilı1rn· ı 1 bnı-icl siye etimiz hakkındaki v· v uş erdir. ki kardeş Dük de fende ~·apılan bir toplaaıtı esnasın; 

•ndsor sözleri de TUrk l"umhuriyetinin .tü un evtenmesindenberi gö- da fu·ka kumandanı Kaıüguahi, 
Şllaeıni~lerdi. Japon kıtautıma beyanatta bulu • şiarma ve on beş senedir tesis ct-

\'itıd !>!''Dükü lngiltereye narak 840 'bin Japon :ukeriniıı tiği ananeye tamamen u)rgu!ldur. 
Yerletiyor Yangçe muhaı•ebelerinde .maktfıl Tlirk cumhuriyeti "İnsani,yet ve 

Cr ~ndra 12 O\.A.) - Nevs düşmüş oldağ.unu ısöylemiştir. Ku rncdenıyctin asil hc<lcflerine doğ
aö::~!ı~- gazetesinin bildirdiğine mandan, maktfiller .arasında altı ru durmadan ilerlemek,, ile mil
"''k . -. v.e Dli•es de Vindsor, bü coner.al ve madun rOtbede 103 za] 
•ne b .,. 1 letler arası münasebetler sahasın-le. ır ihbmalle lnııilterede yer • Cbit bulunduiumı ilive etmiitir. 
h~Ceklerdi!'. DOk, ıvelia1'thğı ve Kaniauahi Şauinin cenubunda da bir sulh v.e sükun kuvveti vücu 
8"a hiJ zamanında &Jveaer şat Çio cephelerine ka!".fl ,.apılan ROnl da ;getireceğini anlıyoruz. Nutkun 
~~k· .eevd~f cihetle zevce.sile muharebe esnasında Japonlamı hu noktasın fa, sulhperver de\•let 
1f, r- ne'bu şatoda oturma'k 1 subq n er olar.ak 16 hl nmak adamının Jçinden ha11> meydanla-
S~~ lMtdiri•mektedir. hl Tenai$ olduklarım da kabul ve rında, mihnetler, fedaklrlıklar ve 

ve EbreJıe b•rn tesıım etm;,tir~ 
U --·r zaferler içinde yeşitmiş kumand:ı-

d .Bitaraf ~hitJer, J~pcmlann 
evam ediyor Çindeki ~awintına ait s &pon er • nın sesini işitiyoruz. General b-

h\l ~arselon, 12 (A.A.) - Cum kaınmm biten azaıtılm1r9 bulan _ tDlet İnönü biz~ Türk milleti_ mec 
nıe~~~leriu bir :teblitlnde hükO dutunu ..,. •unctan ıumt halkı bur elursa ''keçmiş kahramanla
tı •.1 ~rın di\tmaJıın Segre ve Eb 80ğot1llA111ak ve bu hari>e lk~ı rın hqranlıklannı celbedecek ye 
ıelııt öpnfJerine :kqp yçmakta ol 'husumet .hialerf rıi takviye ..tınenaek ni kahramanlıklar,, göstereceğini 
lca\?: ta~a .katrra.mancamna ınu o1~ttiuu be.ran etmektedir, 

Ankara, 12 (A.A.) - Kadın, 

erkek ve çocuk Ankaradaki Fran
sız kolonisi B. Kosolos B. Ganetin 
ve Ankaranın en eslci Fransız sa
kinlerinden Casaloncanın idaresin 
de bugün saat 12 de toplu bir hal
de Ulus meydanındaki Atatürk a
nıtına giderek Türk ve Fransız 

bayrakları renklerini· hav.i büyük 
i>ir çelenk koymuştur. Fransız bü
yük elçilik erkanı da bu mer.asime 
iştirak etmiştir. Abide önünde bir 
dakika sükut muhafaza edilmiş 

müteakiben cemaat dağılmıştır. 

Kataba1ık bir halk kitlesi bu me
rasimde hazır .bulunmuş ve Fran
sız kolonisinin b.a dost .ve içten ge
len jestine karşı sempati göster -
miştfr. 

Alman Kolaniainia T .... Urü 
Ankara,, 12 (A.A.) - Ankara 

daki Atman k<>lonlsi toplanarak 
BOyük Millet Meclisi Riyasetine 
AtatOrkftn ~efatından dolayı his
.aettikleri derin tee•Urll n TOt'k 
milletinin bu i>OyQk yuma iftirak
Jerini bildiren bir mektu_p l'öncler
miştir. ~,1 nıet eımekte ve dQşm.ana at f mredi Yeni Macar temin ediyor. Türk miJletinin 

dkn at vercJirınek'9 oldu.Jdan anı _ her an her !edakArlıi.a hazır bu- Yacoala.,. He,.eti 
lrlektedir. · Kabinesini Knracak lunmaaı ve ordusunu her dakika Belırad, 12 (A.A.) - Atatür-

~ Ş•rk ces>he&.nde dMşma11111 bi Budaı>e_şte, 12 (A.A.) - Bir- ıvatan müdafaası ~razif~ni ifa kiln cenazeainde hazır .bulunacak 
~ nr.k&D.t iBaı:nıdan tarct4!U _ çok gazeteler B!Jdapcştede dola - .edecek bir sıwiyede tutmag sul- -0lan Y~oslav heyeti, heyet reisi 
hı.ı-.:• Cntıburl"'"""""'11 ,.• Nules -ın fa nbazı f&ylalara mak.es olmak- Bahri'-·e ve Harbiye Nazın Gtne-
~-....a ., .... ~.Ql.,,. 'U• tad ı Ni 1 hun muha'faznsı için en kuvvetli ,, 
lrıf-.. -..akJ ınev.zUe.riaf uıllb ~t - ır ar. ıo corai Uyaka gazetesi ral l\ledir ile Yu..,.oslavyanın Anka 

"" - dı"yor kı" · bir iimil tcSk.. il ettiğinde şüphe ~ 6 " ..... ~•ffal- "'~ıa-.ı:ııır. . 1 I . A . h ( 1f. v-w;ı .nı t ra e ç Sl cemovıtc ve Kralın 
eJıı lr.abine liL--a) ..ıyaseti Başvekil mredi devlet ~ine yoktur. 

ta ucr aı istifasını vermiş ve muınafleyh ta- Cumhurreisimizin nutku Türk fahri yaveri Amiral Pricadan mü-
~ kfp edecek rafından yeni kabineyi teşkile me- cumhııdy-etinin böyük Atatü.rk ta- rekkeptir. 

~ab,t~lnJrton, i2 (A.A.) - İnti- mur etiilmiştfr. Kabinede bir de -
1-tak to 11 80nra kabine ilk defa o- fiişikJik yapılnnısı belclenrrrekte-

l'hı.rnn1'tn-. di 
&fatb r. 

lt0us~t!I u~ '1a:ptıfı 'beyanatta Macar sağ gazetesinin zannet-
idare t, şhn iye kadar f eler al tiğine göre ıda'hiHl e nazın istifa 
~ u~rufından tatbik edilmiş o- etmiştir. 'Bu gazeteye göre Çekos
deceft raı ~.rasefi taldbe devam c- Jon.kyndaki Macar arazisinin ia-

:B ni hfldlrrntş'tir. dest Macar1Ptanrn siyasi ny:!asını 
ılJ 0 nikb}n lra'J'atrn~ v~ trnredinU, '.ta'.blnenin ~a"'• 1 ane mutaJA.aya siy.a- ~ 
leto. ·QJ er iştirak .etmUt:edir _ fs:ıınasmı takafm etmeSJ yeni bir 

f~i 'kabinesi teşkllf fm'Jclnını 
ıveırmi~tlr. 

rafından çlzılmiş olan ana hatlar 
dairesinde inkişaf ve teali etmek

te devam edeceğini, memleket:in 
nıüı:ıtakbel te.kılmUl hnugi istika
mette nıkua geleceğini ,göstermek 
itibar'iyle mühim olduğu .kadar 
~tinat eWğı temelleıin sağfamh

ğı ve dürüstlüğü ile de tebrike şa-
yandır. .. 

Hü.eyin Cahid YALÇIN 

Bul,ıariatandan Gelecek 
Heyet 

Sofya, 12 (Hususi) - Bugün 
toplanan Bulgar parlamentosu A-
tatOrkün cenaze merasimine işti -

.rak edilmesi etrafın~a kararlar 
at mı~. 

Verilen kararlara ı-öre Bulga
ri.standa Atatürkiin cenaze mera
simine bir genenll kwmandasında 
bulunacak olan •eken bir kıta ne . 

iştirak edecektir. 1.2 uker n su
baydan teşekkül edecek olan müf
reze, general Lub.ş'm kumanda
sında bulunacaktır. 

Bulgar lcrah namına yaveri Ge. 
nera.l Ponof, Bulgarirtan hliku
m-etini temsilen de harbiye nazın 
Daekatof ıcenaze merasiminde bu
lunacaklardır. 

İsmet İnönü, realist ve uzağı 
görme kabiliyeti yüksek bir de..:
let adamıdır. Nitekim daha istik
Hil harbinin hemen akabinde, bir 
memleket iç.in .demiryolunun e
hemmiyetini takdir eder.ek yurdu 
çelik ağlarla örme progr.amını tat
ibike b~lamı~ır. Bugün o devlet 
,şefliği maıkamını ihraz ederken, 

Yun.eniataııdan Gelecek Heyet Tren Erzineana \'armış bulnnuy<>r. 
Atina. 12 (A.A.) - Atatürlcün Karadenizi iç Anado1uya iki ~elik 

cenaze merasimindeı Yunaıı.i.!tan, hat bağladı. '.Malatya, Diyarbakır, 
Başvekil General Metaksasın riya Elazığ çoktan dernir~·ollarına ka
.aeti altında büyük bir heyet ial'a- vuştu. On beş sene evvel Aııadolu
fından temsil edilecektir. Heyet da demir!·-0lunun .son uğrak )·eri 
fU zevattan mürekkeptir: olan Ankara, bugün çelik ağların 

Başvekil General Metakias her tuafa ftşlcırdığı bir merkez 'ha 
(Majeste kralın \'e kr.aliyet hükıl line geldi. 
metinin hq milmessili), :r.lajeııte Ba~muharririm1z Hüseyin Ca-
1kralm ıaskeri maiyet kUJUnd.aııı hid Yalçın d6nkü na,makaJesinde 
General Demcstikas (Majeste ıkr.a- ne kadar doğru söylüyordu: 
lın ikinci müm~ili), Hat.bi7e müs 
te.şan General P.apadimu (Ordu- 'Eğer Millet Meclisi değil de 
.ııwı mümasili ve hükümetin ikin- biltün millet reyini kullansaydı, 
ci müme• .. :ı·) A k 1 · · 'B R yine lsmet İnönü ittifakla Atatür-

_,. ı ~ u ara e çısı . a k 1 f T d" 
fael (Kralın ''e hükllmeti ünçürıcü e ha e seç.a ır 1

• 

mümessili), Başvekalet hususi ka- MUAAD SERTOGLU 
.ı • -· .... -··-··---·-·-··-.:ıem direl.1:örü. üç )·aver suba,., ha 
r.idye nezaretinden bir ata~. 

YJJnanist:anı .canaze tör.eninde 
.ayni zamanda dört subay kuman
dasında 120 kifilik sancaklı bir as
.keri kıtada temsil edecektir. 

Cenaze günü bütün Yunanistan 
da matem günü ilAn olunacak ve 
resmi binalardaki bayraıklar me -
r.asimden bir gün evvel ve bir gün 
sonra dahi yarıya çekilecektir. 

Sovyet Ru&yadan Gelecek 
Heyet 

Moskova, 12 (A.A.) -Atatür
küıı cenaze merasiminde Sovret
ler Birliğini, hariciye halk komise 
ri muavini Potemkinin riyasetinde 
Karadeniz dona11ması !kumandanı 
Amiral Yumaşov ve Ankara büyük 
elçisi Tettntievden milreklcep bir 
heyet temsil edecektir. 

MeraUıne İftirak Edecek 
Rumaoya Heyeti 

Bükre.f 12 (A.A.) - Atatür -
küıı cenazesinde hazır bulwıacak 
olan Rumen heyeti hökilmet ve 
kr.alhiı temsil etmekte olan deniz 
ve hava nazırı General Pavt Teo
doresko He iki ~neral we ıBaman
yAmn Aııbra ıaefirindeıı mürek
keptir • 

lr...a. Malam 
Tahran, 12 (A.A.) - Atatiir

kün vefata dola719İyle earayı Şe.

hinşabl ve HGkQmet bir ay resmi 
matem Uln etmt~ir. Majeste Şe
bintJah tedfin m~rasimüdn -sonuna 
kadar askeı1 ve resmi !>inaiar fi. 
zerinde •e yabancı memleketlerde 
ki İran mümeu!'tliklerinde bar -
raktarın yarıya fndirilmeshai emir 
buyurmutlardır. Bu iradei Şeh!n
şahi bugün bütün gazetelerde itin 
edilmiştir. 

Bap-ekilin Telsrafı 

Bükreş, 12 (A.A.) - Ba~\·ekil 
Miron Tilrkiye Başvekiline aşağı
daki telgrafı göııdermiştlr: 

Tilrkiye cumhuriyetinin kuru
cusu Büyük Şef Cumhurbaşkanı 

Atatürkün ölümünden derin bir su 
rette mUteheyyiç olarak, gerek 
kendi adJma ve gerek Romanya 
kraliyet hftkiimetf adına,,, dost ve 
ınDttefik mmetın enm bir surette 
maruz katdıtı mateme tşttrak et -

Cumhurreisimiz hak
kında gUzel yazılar 

(Baıtarafı l nci aayfamızda) 

B. J anet;, şı>yJe devam edi)'or: 
"AtatUrke halef olarak onun en 

yakin mesai arkadaşım: At.:ıtürk 

tarafından yapılmış olan kalkın -
ma işine ait ilk gayretlerde onun

la çalışm1ş olan arkadaşını inti -
hap etmekle Türkiye Büyük 'Millet 
Meclisi, çok iyi bir harekette bu
lunmuştur. Filvaki Türkiyenin kal 
kınma hareketine devam edebilece 
ği ~e gerek An'llpada gerek yakin 
şarkta çok daha milhim, çok daha 
kuvvetli bir mevki İ.N.al edeceği 

tahmin edilebilir . ., 

tiğimizi ekselinslanna .arz ve ~k 
.elemli hissiyatımı kabul buyur -
malannı rica ederim. Ayni zaman 
da &um.anya milletinin Büyük 
Cumh11!1bafka11ının hatırasını ta -
zimle 7adetme]de olduğuıua biiyilk 
Türk miUetine ibtli· huyurmalan
nı kendilerindea rica ederim. 

Dalad,..in T....&r T.tsrafı 
Pads, 12 (A.A.) - B. Da!1'd-

7e TDrkb'• BqnkllJ Celil Bayara 
aşağıdaki telır.afı göndermiştir. . 

"AtatOrkün \.-ef atı münasebeti
le Tür.k bUkQmeti nezdinde Fran
sız Cumhuriyetinin taztyetlerine 
tercüman olmanızı rica ederim. 

Fr.ans:ı, kendisine pe kÇ'.Ok dost 
luk nişaneleri göstermiş olan bü -

:yflk .adamın eantı hatırasını dai
ma muhafaza edecektir~ 

Japonyada TeeeM.r 

Tokyo, 12 (A.A.) - Japon 
imparatorluğunun mabeynl!ısi ve 
imparatorun kardeşi prens Taıka
matsunun ka.tibi umumısi Türkiye 
bUyük eı,mğtne giderek ..Ataür
kün vefatı dolayısiyle taziye ve de 
~rin tcessUrlerini beyan etmişler -
dir. Prens Takamatsu, Türkiye 
Bllyllk 'M:illet Meclisi riyasetine bir 
taziyet telgrafı ~ekmiş ve ceazne 
töreninde namına bir çelenk kon
masını Japon bDyOk elçiliğine em
retmf~tir. 
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Uyku ve Rüya 

Uyku ve rüya... :tşte fani ömrü
müzün üçte birine tahakküm eden 
ve bırbiıi içine giren iki fizyolojik 
ueniyet... öyle veniyetler ki, beue
rın güı düzkü neş'esini, huzurunu ve 
ıztırat · nı gecelerin karanlık boşlu· 
ğunda ~iki daha büyük bir kuvvet
le tek .l.I' yaşatmak kudretini haiz· 

dir. 
Uyk ınun huzur veya azab içinde 

geçme~i, rüya denilen şuursuz dımağ 
faaliyetinin şekline bağlıdır. Bu ıtı
barladır ki, rüya, tabiatın insana 
hem bır lütfü, hem de bir zulmu
dür. 

Gündüz acı hiidiselerin zehirlerini 
emen bır dımağ, gece rüyada öyle 
ıztırablı maceralar kusar ki, insa.!1 
bu azabların gündüz gözile hakiki
sıne maruz kalmayı, gecenin zifiri 
yokluğu i~inde sinirlerine ve beyni
ne tahakküm etmesine bin kere ter
cih ec' er. 

Rüya, uykunun cennette veya 
ceheı~nemde kurulmuş bir beşiğidir: 

c;uııdüzün humalı faaliyetini bir 
zevk ve bir eğlence telakki ettirecek 
kadar dıınağınızda huzur ve sükun 

· hüküm sürüyorsa, uyku sizin için 
hayatın ta kendisidir. Çocukluğunu
zda, geuçliğinizde size ihtirassız, he
yecansız, saf ve bakir bir hayat ya
şatan günlerinizin uykularınızda bi
rer kelebek gibi, birer tayf gibi do
laşan rengarenk akislerini düşünü
nüz. 

Dımağınızı bir akrep gibi oyan, 
sinirlrinizi bir ahtapot gibi saran, 
ruhunuzun boşluklarını bir zından 
gibi karartan ıztıraplı günlerin rü
yaları .. Kabuslarla, helecanlarla, u
yanmalar .. Bu, cehennemin gayya 
kuyularından da, sırat köprüleri 
nin keskin kılıçlarından da, katran 
kazanlarının kaynamış zütlerinden 
da daha büyük bir işkence ıilemidir. 
Deliksiz, sakin ve saf bir uyku, ha
yatın en büyük nimetidir. 

TiLKİ 
.......................................... 

Çorlu İmeır İşinde 
Edirne - İstanbul asfalt 
yolu çok müspet bir 

tesir yapmışbr 
Trakyanın merkezi bir mev -

kiinde bulunan Çorlu kasabası 15 
yıl önceye kadar küçük ve harap 
bir yerdi. Sokaklar dar, karanlık, 
bakım,ız, en işlek çarşısı bir insa
nın güç yürüyebileceği derecede 
toz ve çamur deryası halinde idi. 

937 yılında başlıyan sürekli ve 
hararetli imar faaliyetinin birden 
!bire Çorlunun çehresini değiştir -
mi~ ve ka•abanın göbeğinden ge
çeı; Edirne - İstanbul asfaltı bu sa 
hadaki faaliyete başka bir hız ve 
başka bir canlılık vermiştir. Ayni 
zamanda ehemmiyetle işe girişen 

belediye kasaba yollarını munta
zam bir hale getirdiği gibi şadrı

van meydanı bir sürü engellerden 
temizlenerek burada güzel bir 
Cumhuriyet alanı meydana konul 
muş ve zarif bir park bu meyda
nı süslemiştir. Kasabanın sıhhi du 
rumunu - gözönünde bulunduran 
belediye sokak aralarında ve 
civardaki hastalık menbaı batak
lık ve çukurları da ortadan kal -
dırmL~tır. 

Gazhane yolu bitirilmeğe 
çalışılıyor 

Gazhaneden Dolmabahçe cad 
desine inen büyük yol birkaç za
mandır tamir edilmekte idi. Yal
nız bu yol pek dar olduğundan 

caddenin genişlemesine mani olan 
ve bazı kimselerin oturdukları kü
çük odalar bu manzaraya sekalet 
vermekte idi. 

Bu hal belediyenin nazarı dik 
katini celbetmiş ve bu barakaların 
bulunduğu yeri istimlak etmi~tir. 

Yakında yıkılmasına .başlana

cak bu suretle cadde daha geniş
lemiş olacaktır. Yalnız yola tesa
düf eden büyük tütün deposunun 
müştemilatının istimlaki işi kalmış 
tı. Bunun muamelesi de birkaç gün 
evvel bitirilmiştir. Binanın yıkılma 
jşine başlanmak üzeredir. Depo ve 
.barakaların yıkılma işinden sonra 
yolun bir an evvel bitirilmesi için 
azamt faaliyet gösterilecektir. 

Tl.llllABAH 

DENiZ ORTASINDA 
... - - .. -

ÖLÜMÜ YENEN' ~ADAMLAR : 
Röportajı yapan: RIZA LEBIP ASAL 

Amiralden Emir Aldık 
........................................... u ... ........,. ............ . 

Şu son : ''Şimdi Filotillayı Beraberınize Alarak 
Rumeli Karaburnundan 10 Mil Açıkta Bana 

İltihak Ediniz.,, Diyordu. 
-5-

- .$imdi size Odesa hücumunu 
da anlatayım. diye Cemil Özdeniz 
kaptanla konuşmıya haşlay:ışımız
dan beri tam iki saat geçmişti . 

Bir kahve içecek kadar kısa 

bir tevakkuftan sonra cemil kap
tan anlatmağa devam etti: 

- Sıvasbopol seferimizden son 
ra bize lstinyede yatmak emrini -
vermişlerdi. Aradan 20-21 gün 
kadar bir zaman geçti. Bir gün 
akşam üzeri amiral "Şuson,, imza 
lı bir telsiz telgraf aldı.it. Bu tel
sizde şöyle deniliy>0rdu: 

"- ŞHrıdi filotıillayı beraberi
nize alar&k Rumeli Karaburnun
dan on mil açıkta bana Htihaık &

diniz.,, 
Zaten istim üzerindeydik. Deı 

hal hareket ederek filotilla ile be 
raber gece saat on raddelerinde 
amiral gemisinin bulunduğu ma
halle geldik. Amiral Şuson ~aret 
le beni ve komodoru amiral gemisi 
ne istedi. Komodorla beraber Ya 
vuza çıkaraık amiralı gördük. A
miral bana biri kırmızı diğeri be
yaz renkte iki zarf verdi. Komo
dora da yalnız kırmızı bir zarf 
verdi ve ! 

"- Bunları gemide açıp icap 
!arını yapa"ınız,, dedi. 

Komodorla beraber gemiye 
döndük. Ben kamaramda zarfları 

' 

Kand~alzde bir TOrk fırkai bahriyyesi 

Mendireğin fenerleri yanmıyUl'dU. 
Her taraf zifiri ıkaranbk içindey
di. 

Komodora Odesayı bordaladı
ğımızı haber verdim. Aldığım e
mir üzerine sUratimizi azaltıp ge
mileri sekiz kerte iskeleye aldık 
ve sahile doğru amuden ve ağır 
surette inmeğe başladık. İki gemi 
de bütün ışıklarımızı söndürmüş

tük. Karanlık içinde harita ve 
puslanın yardımiyle seyrediyor
duk. Bu aralık mendirekten bir 

~izi gördiiler ve derhal geminin 
tehlike kampanası müthiş bir gti
rültil ile ötmeğe başladı. "Kapa
netz,, in bütün efrat ve zabitanı 

hemen vazefeleri başına koştular 
ve top başlarını işgal ettiler. Vazi
yet çok nazik ve mühim bir mev
kie girmişti. Bütün liman düdük 
ve kampana sesleri ile Odesanın 

meçhul harp gemilerinin hücumu 
na uğradığından haberdar edili -
yordu. Her geçen dakika hatta sa 
niyenin pek büyük bir kıymeti var 

açtım ve okudum. Bunlardan biri gemi çıktı. Bu geminin fenerleri dı. İşin aleyhimize netice verıne
bahriye nezaretinden, diğeri de yanıyordu. :Mendirek içinden sü- sinden cidden endişe edilebilirdi. 
amiral Şu•on tarafından yazılmış- zille süzüle çıkan geminin t&kip "Kupanetz,, le olan mesafe
tı. Bahriye nezaretinden yazılan ettiği rotadan mendcreğe girile- mizin darlığı .bizi top veya torpil 
emirde Karadenizde yapılacak cek boğazı öğrendik. Gemiye e- ateşlemek hususunda . hangisini 
manevra esnasında amiral Şuson peyce yaklaştığımız zaman derhal tercih edeceğimizde çol< kısa bir 
tarafından verilecek emirlerin har borda fenerlerimizi yaktım. Bu an ıçııı mütereddit bırakmıştı. 
fiyen tatbikı ve azami itaat isteni- vaziyette bir kayık halinde görü- Toptan daha müessir ve ani tesir
liyordu. nüyorduk. Gemini üzerine geldi li yegane vasıtamız torpil atmaktı. 

Ameril Şuson tarafından yazı- ğimiz zaman bunun bir tücear ge- Fakat hedefe (50) metre mesafe-
lan emirde de şunlar yazılıydı: misi olduğunu gördük. Bu gemi dahilinde torpil atmak çok tehlike 

"-Şimdi "Muaveneti Milliye,, yol vermemiz ve üzerine düşmeme li bir işti. Çünkü atacağımız tor
yi de yanınıza alarak Rusyanın O- miz için düdük çalıı.ıağa başladı. pilin bize de çok büyük zararı do
desa limanına hücum edeceksiniz. Fakat biraz sonra harp gemisi ol- kunması yüzde doksan ihtimal da 
Orada bulunan Rus harp gemile- duğumuzu görünce de tehlikeyi li bilinde idi. Ta ki tereddütle geçi-
rini batırıp döneceksiniz.,, mana haber vermek için hiç dur- rilecek vaktimiz de yoktu. 

Biraz sonra biz, "Gayreti Va- madan düdük çekti. Ancak biz de * 
taniye,, ve "Muaveneti Milliye,, mendereğiİı <boğazından içeri "Gayreti Vataniye,, ve "J\fua-
bu emre müsteniden (15) mil sür- girmiş bulunuyorduk. veııeti Milliye,, muhripleri ile ya-
alle ve Odesa istikametinde ilerle Mendereğin içinde ilk gördü- pılan "Odesa,, hücumunun bütün 
meğe başladık. Odesa boğazdan ğümüz gemi Rusların "Kapanetz,, safahatını bir yazıya sığdırama
itibaren (330) mildir. Bir müddet adlı harp gemisi oldu. Gemi kıç- dık. Bu itibarla Cemil kap.tanın 
sonra süratimizi arttırarak Odesa tan kara almış .bir vaziyette men- "Odesa., hücumunda yaptığı işle
ile olan mesafeyi kısaltmğa başla direğin içinde bağlı bulunuyordu. ı·in devam ve sonunu onun ağzın
dık. Bu aralık lromodor beni ça- Bu gemiyi mendereğin içinde ( 40) dan yarınki gazetede dinliveceksi-
ğırdı. Gemiye bir çuval Rus bah- metre gipi çok kısa bir mesafeden niz. -
riye şapkası getirmiş. Bunları gös- görnıüştuk. "Kapanetz, den de Rıza Lebip ASAL 
tererek bana: ~,...,.vvvvvvvv""""'""'"""""'"""'"""'"""'vvvvvvvvvvvv""-~~~~;;;.. 

"- Cemil bey, dedi, sizin ef
rat müteassıp mıdır, icabında şap 
ka giyebilirler mi?,, 

Ben de cevaben bizim hepimi
zin meınle-ket uğrunda her şeyi 
yapabileceğimizi, taassubun fa
lan memleket işlerinde tesiri ola
mıyacağını bildirdim. 

Bunun üzerine efralta ·bir has
bihalde bulunacağını söyledi. E

mir verdim. Gemide efradı divan 
taburu yaptım. O zaman komo
dor "Madlong,, efrada hitaben 
yapacağımız işin ehemmiyetini 
izah ve kendilerinden tarafımdan 
verilecek emirlere azamı itaat ta
lebinde bulundu ve efrattan iyi ce 
vaplar aldı. 

Gemiler harbe hazır bir vazi
yPte sokulmuştu. Bütün efrat 
vazifeleri ba~ında verilecek emir
leri kemilli süküııetle bekliyorlar
dı. Bu şerait içinde nihayet Ode
sa önleriııe geldik. Odesaya hiç 
gitmediğimiz için Odesa limanıııın 
mendirek vaziyetini harita üzerin
de liiyikiyle tayin edemiyorduk. 
Maksadımız, mendirekten içeri gi. 
rerek limanda mendirek ı . 
vinde bağlı bulunan Rus harp ge
milerinden bazılarını batırmaktı, 

Cür'etkar bir genç Güz l bir netice 
Belediye reisini tabanca ile Mersin (Hususi) _ Dört gün-

tehdit etti deııberi şehrimizde meşhut suçlar 
İzmir 10 (Hususi) - Dün sa- kanunu şümulüne girebilecek bir 

bah Karşıyaka belediye şubesi lıi- tek hadise bile kaydolunmamıştır. 
nasında bir tehdit vakası olmuş- Katil kararı nakzedildi 

tur. Şube müdürü Bay Kani dai- Balıkesir (Hususi) _ Geçen 

ı·ede vazifesiyle meşgul bulundu- sene Bigadiçte bir ekin tarlası ke
ğu sırada Yamanlar su daire,inde narında lıir iskelet bulunmuş ve 

hademe 16 yaşlarında Cevat bfr • yapılan tahkikat neticesinde bu
denbire içeriye girmiş ve: nun Boşnak Hatice isminde bir 

- Beni i':'ten çıkaracağınızı kadına ait olduğu anlaşılarak, 
haber aldım, buraya bak! ı katil olarak da eski Turgutlu icra 

menıunı Vehbi ile arkadaşları tu 
Diyerek cebinden çıkardığı bir tulmu~tu. Vililyetimiz ağır ceza 

tabancayı müdüre tutmuş, fakat mahkemesi, bunları mahkum et-
ate~ etnıenı'~lir. Suçlu yakalan- ' d 

mışse e tem~·iz muhakeme'i mah 
mıştır. kümiyet 'karanııı nakzetıniştir. 
Fatmayı kaçıran mahkum oldu 

Bekçi Hırsızı Öldürdü 
İzmir (Hususi) - Torbalı ka 

zasıııın Karakuyu köyünde bir ha Balıkesir (Hususi) - Yakup 
köyiinde Niyazi isminde bir adam 

dise olmuş, Fatma isminde genç ve ü k d · ç ar a aşıyle birlikte zahireci 
güzel bir kız, Mustafa isminde ve Alinin buğday deposuna girmek 

arkadaşları tarafından kaçırılmak faterken mahalle bekçisi İsmail 
~tenmiştir. Mustafa, suç arkadaş tarafından görülmüş, aralarında 

ları diğer Mustafa ve Necip yaka çıkan müııazaa neticesinde bekçi 
!anmışlar ve birer ay hapse mah- hmail Niyaziyi tabanca ile öldür-
kilm edilmişlerdir. mü~tür. 
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Türkiyenin Yeni 
Ticaret Bağları 

lngiltere ve Almanya ile Yapılan 
İtilafların Neticesi 

Yazan: THERESA 00 3BO!:J0 
Alman iktisat nazırı sıfatile J 

Herr Fonk'un Yugoslavya, Türki
ye ve Bulgaristam son ziyaretinde 
en bilyük muvaffakiyeti, endüstri 
ve askeri inkişaf için Almanyanın 
Türkiyeye verecek olduğu 12.000000 
İngiliz liralık kredi itilafının akdi 
oldu .Türkiye hükumetinin, daha 
geçen mayısta Büyük Britanyadan 
16 milyon lngiliz liralık krediler al 
ma.sından sonra bu muvaffakiyet 
herhalde çok şaşılacak şeydir. 

TVRKtYE TVRKI..ERiNDil? 
Almanya ve Büyük Britanyanın 

Türkiyeye bu kadar büyük mail 
yardımda bulunmak istemeler; Tür 
kiyenin de büyük miktarda askeri 
cihazlanma kudreti, bugünkü Ke -
mal Atatürk memleketinin harpten 
evvelki eski Ttirkiyeden ne kadar 
başka olduğunu ve o suretle göz 
önünde tutulduğu meydana koya
bilir. 

1923 de, hemen on sene müte
madi harpten, ve eski Osmanlı im
paratorluğunun inhidamından son
ra bütür. varlıklarından soyulmuş 

olan Türkiye, bugün Kemal Ata -
turk "Türklerin babası Mustafa 
Kemalin,, idaresi altında tek bir 
devlt olarak ortaya çıktı. 

BüyUk harpte, Türkiyenin mağ 
lfibiyet ve parçalanmasının devlet 
esasının milli hfiltimiyettn uzak ol
ması ve saltanat idaresinden ileri 
geldiği kanaatile meşbu olan Ke
mal Atatürk herşeyden evvel milli 
hakimiyeti kurmıya karar verdi. 
Onun şiarı "Türkiye Türklerindir,, 
idi. 

Harpten evvelki padişahın siya
seti iki mülahaza üzerine kurul -
muştu. Hem Türkiyenin mutlak a
miri ve hem de İslamın en yiiksek 
ruhani reisi olan Sultan, J\lekke 
ile Medineye haccı kolaylaştıran 

Hicaz demiryolunun inşasını çok 
süratle ileri götürerek sadakatle -
rini temin ettigi 300 milyon tslii.m 
tebaasının lafzi tabiiyet ahdini al
mıştı. 

Harici işlerde, Almanya impara
torilc çok dostça münasebetler ida
me etti. Alman şirketlerinin Ti'ı·k 

ordusu cephane siparişlerinin inhi
sarını ellerinde tutmaları bu dost
luğun delili idi. 

HARPTEN EVVELIU l\IALI 
llERCV IUERÇ 

Mali tezepzüp memleketi te -
rakkiden mahrum ediyor; e~ki borç 
!arın faizini vermek için '!'ürkiyf. 
yeni borçlar mukavele etmek mc•, 
buriyetinde bulunuyordu. 

Kemal Atatürkün ilk i ;'eri ııoleıı 
birisi hem dini devletten ııy ,,.:k, 
hem de milli istihsali arttı"l"!nk ol· 
du. Din devlet işlerinden elini çek
ti ve Türk sermaye ve Türk teşeb 

büsü ile Türk toprakları servet -
!erinin meydana çıkarılmasına ve 
inkişaf ettirilmesine başlandı. 

Milli ve endüstriyel hayatın tan 
zimi için Merkez bankası, Sümer
bank ve madenlerin inkişafıııı ma-
leyliyen ve madenleri piyasaya çı 
karan Etibank gibi başlıcaları teş
kil eden altı devlet bankası kurul
du. Türkiyenin istismara gayret 
ettiği ve bunun için de ecnebi ma
kineler ithaline muhtaç olduğu ma 
den serveti müdehharatı büyük -
tür. Türkiye dünyanın en büyük 
krom mustahsilidir ve çıkarmakta 
olduğu bakırla maden kömürünün 
miktarı da artmaktadır. 

Fakat bugün en belli başlı ihra
catı - tütün, hububat, incir ve ü
züm gibi - Büyük Britanyanın ken 
eli imparatorluğu memleketlerinden 
alabildiği ziraat mahsullerinden i -
barettır. Bu sebepten Büyük Bri
tanyaya 'lurk ihracatı ecnebi mah 
sullerine konan niKbeten yüksek 
resimlere tabi bulunmaktadır. 

FABRtKALAR VE DEMtR 
YOLLARI 

Memleketin endüstri inkişafı i
çin 1931 de bir beş sene planı tat
bike konuld;ı. Pamuk ve dokuma 
fabrikalarile Karabükte 3 milyon 
İngiliz liralık br demir ve çelik te
sisatının inşası bu projenin belli 

başlı gayelerindendir. Yollar ve ağ 
gibi demiryolları inr,a edilmekle Jıc· 
raber bir şeker endüstrisi tesis e
dildi. Ecnebi fen adanılarile ustB 
işçileri getirilecekse de, hükuınet 
birçok muhtelif memleketlerin şir· 

ketlerine taahhütler vererek ve 
mali kontrolü kendi elinde bulun
durarak bu sahada da istiklfdiııi 
elden bırakmamaga dikkat ediyor· 

Her · Funk'un Ankarayı son ıi· 
yaretinde, gayelerinin Türkiyenio 
yeni inkişaf prograın,arıııa goı c ıh· 
tiyaçlarını yakından tetkik etmclı 
olan Alman endüstriyalistlerindeO 
bir grup da beraber bulundu. .ı;u 

projeler kimyevi petrol tesisatı ve 
orta Anadoluda kuvvetli bir elek • 
trik sistemi kurulmasını ihtiva edi· 
yor. Maden kömürü, kr"ın ve ba· 
kırın inkişafı hızlandırılacaktır. 

Ticaretin 1931 deki sukutund:ıJl 
sonra Türkiye dahi öteki memle • 
ketlerin çoğu gibi cnebi kambiyosU 
yoksuzluğu sıkıntısı çekti. BuntJJl 
netic.,si ecnebi memleketlerle ol:ıJl 

ticaretinde klirink sistemi kabul e· 
dildi. Bu sistemle herhangi bir uıe!Jl 
leketin Türkiyeye ihraç ettiği mıı. · 
1ın bedeli bu memlekete Türkiyedeo 
ithalat ile ödendi. Almanya TiJrk 
mahsulatına öteki meleketlerden 
yüksek fiyatlar vererek Türkiye i· 
ile olan ticaretteki hissesini 1933 de 
yüzde 20 den 1936 da yüzde elliY6 

çıkardı, halbuki ayni devrede TUr· 
kiye ile İngiliz ticareti yarıya indİ· 

ALl\fAN TiCARi IIAKUUYE'fi 

Bu sistemin iki zaran olduğunu 
anlayıncaya kadar Türkler bu va· 
ziyete sabır ve temkın ile baktıııı.r· 
Hakikatte mahsulleri için Almaıı 
yadan aldıkları yı.iksek bedelleriıı • 
.<illllan emtıasını panaıı almakla faY 
dası olmuyordu. 

1937 başlarında Ankarada bU • 
lunan Alman zümresinin aldığı ta· 
vırdan ve kleringdeki 3.000.000 in· 
glliz lirası borcu tasfiye etmeme • 
sinden canı sıkılan Türkiye klering 
anlaşmasını durdurup başka piyıı· 

salar aramağa başladı. Geniş kredİ 
!er için Büyük Britanya ile muzıı· 
kerelere başlandı, bu müzakereler 

geçen mayısta Türkiyeye 16 milyoıı 
İngiliz liralık bir İngiliz kredisi j]e 

neticelendi. 

Harp gemilerile diğr siliı.hlarıı 

sarfedilecek olan bunun 6.000.()-00 
İngiliz lirası lngiliz hükümeti tarıı.· 

fından garanti edildi; geri kala.Jl 
10.000.000 lngiliz lirası mamul eın· 
tia ile makineler için olup bu da Jn· 
giliz ticaret nezaretinin (kredi ib· 
racat garanti dairesi) marifetilc 
müzakere dildi. 

Türkiyenin endüstri ihtiyaçll\1'1 

için lüzumlu olan makinelerin çoJI;~ 
nu Büyük Britanya verebilecek ıne~ 
kide ise de, iki memlekt arasındak1 

ticaretin genişlemesi yolunda zor • 
luklar mevcuttur. İngiliz impara · 
torluğu, yukarıda kaydettiğiınit 
veçhile, Türkiynin verebileceği hıı.!Jl 
madde ile yiyeceği, kendi impara· 
torluğundan mebzulen almakta 
dır. 

tNGtLTEREYE YENt BORÇ 

YOK 
- - ·'""ıar İngiliz - Türk kl8" 

ringinde 1.500.000 İngiliz liralık pir 

Türk borcunun terakümiiııe sebcP 
oldu. Kredilerin karşılığında TUr~ 
hükümeti kleringde yeni borçlar bl 

rikmesini menetmeyi vadetti bunu.11 

çaresi de ( (1927 de 1.635.000 Jngt· 
!iz lira.sına yükselmiş olan) Jngiliı 
ihracatının 500.000 ingiliz lirasııııı 
indirilmek gibi cezri bir çare btı· 
lunuyordu. 

tngiliz - Türk münasebetıerinıfl 
düzelmesile Türkiynin Almanya ile 
dostluğuna halel gelmediği, bu sc· 
nenin ilkbaharında Krup fabrika : 
sına büyük denizaltı gemilerinin sı 
parişleri verilmesi ve s:ıire ile gö5' 

terilmiştir. 

Harici i~lerde Türkiye ınüHt:ıl<İ 1 

olmıya ve bütün memleketlerle lıo> 
tane bir siyaset takip elmeğe çaııı 
tı. Kemal Atatürkün eıı başlı iş "6 

ali\ka~ı geri kalmış zirai bir menı· 

(Sonu 7 nci sayfada) 
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Atatiirk'ün Ôliimü ve 
Diinya Matbuatı 

Üniversitede yapılan mera
simde söz aöyliyen ve ağl:

yan talebeler 

GENÇLiGiN TOPLANTISI 

Bertin 12 (A.A.)-Atatürkün v& .....__ -
fatından bahseden Völkischer· Beo-

bachter gazetesi büyük devlet ada- \ 
mmı tazimle yadetti.kten sonra di· 
yor ki: 

Almanya, Tllrk milletinin ölçü ka
bul etmez derecede bu zıyaından 
mütevellit acısına 88.JDimt olarak iş
tirak etmektedir. Gazi, 1918 de ö-
len milletler arasında azimli bir ha· 
reket ve irade ile Türk milletini 
kurtarmış ve dUnyanın hayran kal· 
dığı bir kalkınma hareketi yapan ilk 
devlet reisi olmuştur. Hitler bu his
siyatı 1933 de Büyük Millet Meclisi 
Hariciye Encümeni Reisile olan gö
rilşmesi esnasında ifade etmiştir. 
Hitler Atatürkün muvaffakiyetleri 
ni Nasyonal sosyalizmin muvaffa. 
kiyetine olan inanının en büyük mi
sali olarak kabul etmiştir. Türkiye 
de ve Almanyada kuvvetli bir halk
çılık, milli kuvvetin tükenmez bir 
hazinesidir. B.u Sabah Taksim ~eyda· 

nındaMerasimleAndlçecek 
Ayni gazete diğer bir makalesin-

de şöyle diyor. Bnyuk Millet Mecliai Atatürk için suküt edıyor 

b (Bat tarafı l inci aayfada) 

1 eş senelik inkılap tarihi bu kuruş. 
a doludur. 

Burada bir açıcı nutkum.da Ata.-
tu '!I 

k rkten bahşeylerken: "Dehalar mu 
~dd_er~ta tabi değil hakimolurlar.,, 

llliştlm. Atatürk yalnız bir tek 
kudret önünde eğildi. Tabiatın eğil· 
tneı tabı'~ı kud t" ··1·· re 1, o um. 

0 ~iı bir kere daha burada, onun 
nunde iğilelim.,, 
b··l'~rih Doçenti Enver Ziya salonu 
s UYUk bir teessür kasırgası halinde 
.,~tan hitabesinde ezcümle §unları 
-.vyledi. 

"}{ 
h\,_ albimizde Atanın aşkı, başı-
"'<Q;da onun vefakar yoldaşı, saçla· 
~n her teli vatan ve millet dava
r nda ağaran İsmet !nönü ile yü
~dUğümuz yolda y.eni zaferlere ve 
c ~~a~f akiyctlerc doğru hızla gide
~ııe hepimiz inanıyoruz. Hepi
r· ına.nıyoruz ki, Türkiye Cümhu
~Yeti Atamızın dediği gibi mes'ut 
d evkie, muzaf fcr ve ilelebed payı-
ar olacaktır.,, 

le !Undan sonra kürsüye çıkan Hu
... ~ fakültesi medeni hukuk do
~nt· 1 Dr. Hıfzı · 

''Arkndnı:ılarım. a·· -.· , 
Wk ~~Uk . milletimize has olan bU
. luklerın en büyüklerinden birl-

~ı· d_e onun \'ekarh sükunet ve tem-
ınıdir. 

ın Atatürk Türk f ezasının böyle 
., uaızarn ve parlak yıldızıdır, Mu,..zz 
teb a~ idelerinin haşmeti, uzaktan 
ti daruz ettiği gibi dehasının azame
tetı e Vekayiin eskimesi ve bu su
~ ~klaşması neticesinde bütün 
bizj ı ıle tebarüz etmektedir. tşte 
taı;~· toru~nmız nazarında dünya 
'l'ta •ndekı yeri de uzaktan ihtişamı 
da n muazzam ve heybetli bir an-

olacaktır n .,, 
ltün °i~nt .bundan sonra Atatür -
iı rn ürk ıçtimai bünyesinde yaptı 
çeain~azzam değişikliklerin tarih
hitab~ ~n~atmış ve Atatürkün şu 

" sını canlandırmıştır : 
tanı-;-11Utün dünyanın milletlerini 
latın~rn ve bu muarefem harp saha 

a, ate§ altında, ölüm karşısın--

f rgilterede teessür 
Londra 12 (A.A.) •• Reuter a· 

jansı bildiriyor: 
Türk milleti en büyük oğlunu 

kaybetti. İcraat adamı olan Ata
türk memleketini ihya etti. Dahili 
ve harici işlerini akıllar almaz poli
tikasile muvaff akiyetle başardı. 

Bütün Londra gazeteleri Atatüı·
ke başmakaleler ve makaleler tahsis 
etmektedir. 

Times gazetesi başmakalesinde 
Atatürkün şahsında mevcut olan 
en büyük meziyetlerden bahsettik
ten sonra ezcümle diyor ki, Onun 

ruh kuvveti, azim ve ölmez iradesi 
diğer her hangi bir şefi sarsa bile
cek olan zorlukları kolaylıkla yen
di. 

Times diğer bir sayfasında da 
şöyle diyor: 

Oniversıte konferans salonunu dolduran gençlik - Kararı, şiddeti ve ce~areti 

da olmuştur. Yemin ile temin ede- dülkadir Karah!.n ·kilrside çok acı Türkiyeyi dü.,mandan kurtaran sos 
rım ki bizim milletimizin kuvvei sözlerini söylerken hınçkıra kmçkıra yal değişiklikler vücude getiren ve 

hayret verici adam öldü. maneviyesi biltün milletlerin kuvei ağlamış ve bütün salonu ağlat-
maneviycsinden pek çok fevkınde- mıştır. Bu anda muazzam salon gö- Daily Telgraf yazıyor: 

Müteaddit kuvvetli adamların ile
dir.) (Benim için en büyük müka- rülecek bir manzara halini almıştL 

tidar mevkiine geldiğini gören nes
fat milietjmin en uf ak bir takdir ve Herkes bilaistisna ağlıyordu. Ab-

limiz, bunların eserlerini gözden 
iltifatıdır.) (Varlığımızı, istiklali- dülkadır Karahan hınçkıra hınçkıra geçirdikleri \'akit hiçbir millet ve 
mizi kurtaran bütün ef'al ve ha- şunları söylüyordu: devlet, inkılabının n~ Atatürk tam.-
rekat milletin müşterek fikrinin, "Benden evvel söz söyliyenler 

fından yapılan inkılap kadar kuv
aı·zusunun, azminin yüksek tecel- onun muhteşem varlığı önünde ki 

Kral Aleksandrın katlini müteakip 
-seferberlik ilan edeyim mi
cümlesini muhtevi bir telgraf çe
ken Atatürkün bu sözü Yugoslav
yada hiçbir zaman unutulmıyacak 
tır. Bu suretle Yugo~lavyada nü -
fuzu Avrupada olduğu gibi Asya 
milletleri arasında da seneden se
neye artmakta bulunan tamamile 
mlili ve kudretli modern büyük 
Türkiyeyi vücude getirmiş olan 
Atatürkün adım hiçbir zaman u
nutmıyacnktır. 

Gazete bundan sonra, Atatür
ki.in eserlerini adım adım te~rih e
derek makalesine şu suretle devam 
etmektedir: 

Atııtürk !bir defa cisminin top
rağa münkalip olacağını fakat j 
Cumhuriyetin ebedi olduğunu söy
lemiştir. Yugosla\'ya hiikümeti bu 
sözleı·dcki hnkikata inanmakta -
dır. Kemal Atııtürkün eseri payi
dar olacaktır. 

Politika gazetesi ·bilhassa şun 
ları yazmaktadır: 

Tarih silinmez harfleı-le bu 
devlet adammın adını hakkede -
cektir. Atatürk bir halk adamıdır. 
Kırılmaz azmi, kuvvetli zekası ve 
kuvvoti kendiı;ini mağlUp ettiği 

mukadderatın önüne getirmis bu 
sur~tl" yeni Türkiyenin mübdii ol-

vetli ve ne de Atatürk kadar mühim 
lisinden başka bir şey değildir.) hududsuz duygularını anlattılar. olduğunu anlıyacaktır. Atatürk ya- muştur. 
(Benden !azla bir teşebbüs görül- Ben bu son hitabe ile onlara ne i- şasaydı tarihin bu günkünden daha Büyük Zıyaımızın· Polonyadaki 
diyse bu benim değil milletin Iave ede!bilirim. çok farklı olacağı muhakkaktı. Akisleri 
muhassalasından çıkan hir teşeb- Fakat arkadaşlar susmağa da di- Deyli nin bir başka makalesinde Val'şova, 12 (A.A.) - Modern 
blistür.) lim varmadı. Onun gözlerini kapa- ezcümle diyor ki: Türkiyenin yaratıcısı Atatür:kün 

Doçent sözlerini şöyle bitirmiştir: dığını duyduğumuz anda gözlerim- . Bugün Türkiye yeni ve büyük vefatı haberi Polonya efkarıumu-
den boşanan yaşlarla birlikte haya- bir memlekettir. Harbin sefalet ~e miyesinde pek derin aki:der uy.an-

" Atatürk sen bize en ag-ır ve d t B ·· b tl h t !imi muhterem bir Türk şairinin bitkinliğinden çıkmış olan modern ırını;ı ır. u munase e e er a-
müşkil bir şartlar altında çalışma şu ı'kı· mısraı kapladı.. 'l'i> k" At tU kUn dı - d ·· raftan Tiirk milletine kar:-,·ı hisse-"' ur ıye a r magın a vu-
n üm un esi verdin. Yorulmak bil - cud bulmuştur. o bu Türkiyeyi dilen derin tevecciih hisleri izhar 
mez bir çalışmanııı timsali olarak Hurtide bakaa sözleri halkın 

kendi ellerile dünyaya getirdi. edilmiştir. Bu meyanda Cumhurre-
senin ev!adların olan bizler de dola gelir, 

Yugo•lavyada Teessür isi Moçiçk, Türkiye Büyük Millet 
çalışacağız, durmadan, bıkmadan, Zira a-örünce hatıra ol mehlika Meclisi Reislig-ine, l\lare.:ı,al Smig-

1 d 1 - B Belgrad, 12 (A.A.) - Avala yoru ma aıı ça ışacagız. u yolcu gelir. ly-Rydz Türkiye Bliyük Erkanıhar 
l kt d - b .. · k ajansı bildiriyor: 
u a ayanacagımız uyu Türk Daha sonra Hukuktan Cemal U- biye Reisliğine, Başvekil Sklad -

milleti ve ilham kayna- Dün akşamki ve bu sabahki gımız se • zun hitabesi arasında bilhassa ..ny. kovski Tlirkiye Başvekiline Harici 
nin so··nmez ısığııı olacakt !r-'_ bütün Yun-.ı•slav gazeteleri birinci ' · • ır .. , le demiştir.: b~ ye Nazm B. Reck Tür.kiye Hari -

So ra kl··ı .. s· · H k k f sayfalarını Atatürkün fotog-rafını n • ıye yıne u u a- ciyc ''ckaletiııe, Harbiye nazırı ge 
kültesinden dnl'~nt Yavuz Abadan "Evet biz istersek o yaşıya'bilir. neşretmek suretiyle Tiirk vatam-

~~ Kemal" · · - ncral Ka:ıprzyoki Türkiye Milli 
gelmiş o da ""'k müheyyı·ç bı"r hı"ta- ızm ıçın yaşıyacagız. Büyük nııı babası olan Büyük Adamın ve-

:ı~ A Müdafaa Vekiline, Erkanıharbi-
- bede bulunm"..fur. ta milletimizin ebedi yoldaşı ola- fatına tahsis etmektedirler. 

usı~ ye Reiı:ıi Stachievez Türkiye umum 
Bundan '"'"nra k::....ı1·ye bı"rc;ok ta- <:aktır. Ebediyen yaşıyacaktır . ., Gazeteler, hevecanlı cümleler k~ h b" "k' . . . 

<>V uı~ ., er ·aııı ar ıyc ı ıncı nmnne tazi-
lebeler gelmiştir. Bundan sonra merasime nihayet le .bütün Tiirk milletinin duyduğu yet telgraflan çekmi:jlerdir. 

B ı d b verilınicı fakat Rekto"r otu d - derin acıyı tasvir etmektedirler. un ann arasın an ilhassa Ah- ':J• • r ugu Bundan başka polonya. Cum _ 
• ı yerde gençliğe bir hitabede daha Belgrad, Zağrep, Lubliyana gaze- hurreisi teşrifat direktörii Lubi _ 

· bulunmuştur. teleriyle diğer büyük şehil'leı'Cle enskiyi, Vnrşovadaki 'l'ürkiye elçi 
- Yüksek tahsil gençliğinin iııti~ar eden bütün gazeteler, ~ay- liğine taziyetlerini bil<lirmeğc me-

. bi>: arzusu vardı. Bundan sonra A- falarında Atatürkün eser ve haya mur etmiştir. 
t t .. kü T k tını anlatmaktadırlar. n ur· ıı a simdeki abidesi Hariciye nazırı D. Bcek Tiirki-
etrafında toplanalım. Ve bütün dün- Vreme gazetesi, birçok fotoğ- ye elçisine şahsi taziyetlerini 'bil-
yaya kudretli varlığımızı haykıra- raflar meyanında Yugo~lav hii - dirmiştir. Ordu müfettişi general 
lım. Yarın saat 11 de Taksim abi- kumdarı miiteveffa Aleksaııdr'ın Rommel, Mareşal Smigly - Ryclzin 
desinde toplanacağız orada yemin Atatürk'le mülakatını gösteren şahsi taziyetlerini Tiirkiye elçisine 

fotoğrafını nesretmcktedir. Bu ga- bı'ld"r nı· t· 11 • • t· b" edeceğiz, G~çliğiıı arzusu budur. · ı ı ş ıı-. :xarıcıye ııezarc ı ı-
zete ayni zamanda Yugoslav Ba~ nası ile Varşovadaki \krallık t 

Atatürkün eenaze merasimine bü- \1ekı"lı" Stovadı"novı"çı"ıı Ankaı·ayı zı~ ·· · d k ' şa o-
t .. Ü · ., su uzerın e i bayraklar yarıva in-un nıversite iştirak edecektir. Bu "' yareti e~nasıııda Atatiirkün ramıı dirilmiştir. 
hükumete bildirilmiştir. Atatürkün da alınan fotogrrafın'ı tla ııesı·et _ , Matbuatın Yazdıkları 
muhterem ölüsünü her şeyden her mektedir. 

Varşo\'a, 12 (AA.) - Polonya 
kesten evvel üniversite görecektir., Yreme gazetesi, ne.7rettiği baş matbuatı heyecanlı cümlelerle A-

Ôniveraite 
talebesi konferans •alonun ıjışaNında hoparlörden 

batiblerin autkunu dinlerken 

Bundan sonra hep bir ağızdan söy- makalesinde bilhassa diyor ki: tatlirkün lınhrasmı taziz etmekte 
!enen İstiklal marşı ile merasime Tiirkiyenin kederine blitün dirler. Gazeteler bu büyük 1ı.ı.lama 
nihayet verilmiştir. Bugün saat dost ve müttefikleri ve bilhassa ait resimlerle uzun tercemei hali-
(11) d T k . . Yumnslav~·n ı"ştı'ı·ak etn1ektedı"r. · k e a sım meydanında bir 6 v ... nı neşretme tedirler. 
(And içme) merasimi yapılacaktır. ~~~~~~~~~---••Iİıı••.i..l.llıl-

Yarı resmi Gazeta Polska, ta
rihi bir şahsiyet <>lan Atatürkün 
büyük vatanperverliği ve askeri 
dehasını kayt ve tebarüz ettirmek 
tedir. • 

Bu gazete diyor ki: 
Atatürkün faaliyeti fevkalade 

vilsatli olmuştur. Bu faaliyet Türk 
milletinin hayatma müteallik her 
sahada kendini gö termiştir. 

Ordunun organı olan Pobka 
Zbrozna, Atat.ürkün muharebe 
meydanlarındaki zaferlerini kay
dederek bu zaferlerin milletin ha
yatındaki bugünkü yeni merhale
ye yol açtığım yazmaktadır. 

Kurjeı· Poranny gazetesi, Ata
tnrkün muhnrcbeden ı;onra Tiirk 
milletinin hayntındaki başlıca ro
lünü tesbit etmektedir. 

Kurjer Varzavski gazetesi, şun 
ları yazmaktadır: • 

Uzun tir yol katedilmiştir. A
zametli bir eser vücude getirilmiş
tir. Müteaddit zaferler elde erlil -
miştir. Bütün bunlar Atatürkün e
seridir. 

Rumen Matbuatının Teessürü 

Diikrcş, 12 (A.A.) - Bütiın ga 
zetcler ilk sayfalarım .Atatürke 
ait makalelere tahsis etmekte ve 
bu yüksek adamın askeri ve siya
si dehasını tebarüz ettirerek yeni 
Türkiyenin mübcli tarafından vü
çuda getirilen eserin tarihi değe
rini kaydetmektedirler. 

Gazeteler bundan bn~ka Ata
t.ürkün fotoğraf \•e uzun tercemei 

. hallerini neşrederek büyük Ada
mın Tiirkiyede teceddüt sahasında 
ki .ıavkalflde faaliyetini yazma.kta 
\'C Balkan sulhü eserine yaptığı 
yardım üzerine tbilhaı:;.sa israr et.. 
mektedirler. 

Universal gazete:,i, ne~rettiği 
başmakalede biiytik asker ve dahi 
devlet adamının uzun uzadıya se
nasını yaptıktan oonra şöyle yazı
yor: 

"Atatürk belki de zamanımı -
zın en büyük adamlaı-ından biri
dir. Rumanyanın sndık dostu olan 
Atatürk Rumen cfkfmumumiyesi
ııin sadık dostluğunu kazanmıştır. 

Rumen milleti de bu acı gün
lerde Türk milletine dostane te -
selli hissiyatını izhar etmektedir.,, 

Rumanya gazetesi şunları ya
zıyor: 

Atatiirk, Rumanyanm en se • 
refli ve sadık dostlarından bi;i i· 
di. Esasen Türklerin clo~tıuklarına 
sadakaU bir darbı mesel olarak 
tanınmıştır. Türkiyenin birinci 

eumhurreisi Ankaradn yaratılmış 
-0lan Balkan Antantının en mü -
him müessislerinden biridir. Ru -
meıı milleti Tlirk kalblerini sn -
ran mateme derin ve samimi bir 
.lfoderle iştirak etmekte Ye yalııız 
Ruına11yanın 'büyük dostlarına kar 
şı hissettiği lıiiyiik saygı hMeriyle 
Atatlı.l'kiin hatıra:;ım ruhunda nıu
'hafaza eylemektedir. 

Kurentul gazetesi, Atatürkün 
öliimü Türkiyeyi mateme gark et
tiğii{i fakat yüksek faydalaı·a maz 

(Sonu 7 nci sayfamızda) 
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- İsim günü ne zamandı? -
Haftaya perşembe günü mü demiş· 
ti Gülten hanım? ... 

- Evet Ayten! ... Ben ogünü sa 
babı gelir sizi alırım. Eğer ırelemi
yecek olursam bir gün evvelden da· 
vetiyelerinizi postaya veririm. olur 
mu?.. Canla bera.btr gelirsiniz .. 

Ayten Doğanın belindeki kolu
nu kendi koluna alarak merdiven 
başındakilere yaklaşırlarken yava~ 

yavaş diyordu ki; 
- Böylesi daha iyi. Sen hiç :ııo

rulma. Ben Can beyle birlikte geli
rim. 

Artık merdiven başında toplan 
mışlardı. Erdoğan Aytene hepsi 
duyacak şekilde seslenerek: 

- Peki dedi. Öyle olsun Ayten 1 
Hoşça kal. .• 

Aytcnin elini tutarak öptü. Son 
ra Cana dönerek onun da elini sık
karken Gilltenle Ayten de geride 
ve dalaşıyorlardı. Erdoğan Cauna 
daha yaşlaşarak yııva1ça fısılda

dı; 

- Hoşça kal Can! .. Ayten sana 
emanet!.. Yolda gelirken de ona a-
ğabeyliğini unutma .. 

- Emin ol Doğan ... 
Bu sözleri duyan Doğanın ba· 

bası kendine has ne~eyle gülerek; 
- Hani ya.. Yalan da değil. .. 

Memleketinize pek emin olunmaz 
Can bey ! demiş-ti. Bu otobü<, oto
mobil derdinden çok sıyanet ediniz 
kendinizi... Aman tanrı saklasın 
kim rurduya gidersiniz :ılimallah ! 

Gille güle Aytenin de elini tutup 
ııktıhr, sonra üçü birden Aytenle 
Cana hitaben: 

- Hoşça kalınız! ... diyerek mer 
ılivenden inmiye başladılar. Onlar 
ten ve şakrak kahkahalarla beyba· 
ba önde, Gülten ve Erdoğan geride 
kolkola merdivenlerden inerlerken 
Aytenle San, üçünü de gözlerile ta
k.ip ediyorlardı. Büyük kapıdan 

i<Ikıp gözden kayboldukları sırada 

Ayten dalgın gözlerinin dolu bakış 
Jariyle başıııı eğmiş papuçlannın u 
cuna takmıştı temlini. İçinde san 
ki bir mücatlc!e varmış gibi fazla 
heyecanlı v~ çok hasta gibiydi. Can 
bu hali görünce eğilerek tatlı bir 
ae.,le: 

- N'e oldunuz Ayten hanım!.. 
ıliye sordu. 

Ayten birdenbire silkinip, Sl• 

kıla sıkıla cevap verdi: 
- Bir şeyim yok Can her!... 
- Doğanın gıomesi sizi yaslan-

dırıyor mu? ... 
- Bilmem? ... Fakat hayır da 

diyemem ... Kimbilir içimde garip 
ve aksi aksı hisler var Can bey ••• 

Can mü.şfik bir tebessümle Ay. 
tenin yüzüre bakarak onun koluna 
girdi ve geriye döndüler: 

- Ne gibi Ayten hanım! .. Yok 
sa sizi üzen, bir kuruntuya, bir şüp 
heye mi düştünüz? .. 

- Hayır hayır ... Ne gibi bir ku 
runtum olabilir? ... 

Can gülümsiyerek ve lif almak 
istiyenlere mahsus bir ııefk:ı.t tatlı
lığı içinde: 

- :Mümkün Ayten hanım! de
di. Olabilir ya._ Gülten hanım ıiz 

Magentic, rilıtıma yanaşmıt

tı. Den pardesüııü kolunda., bir 
elinde de •k(Joçük valizi olduğu hal 
de, Amerikan toprağına ayak bas 
mak için acele eden yolcuların il· 

raıına katılmıştı. Merdivenin •b ıı

'ına yaJcl114ırken birdenbire aklı· 
na bir fikir geldi: Acaba komisere 
ıkendlai için bir mesaj irelmlş miy· 
di 1 Den geriye döndü. 

İri yarı, ba4ında bir panama 
bulunan birisi servis n'ıımllriyle 
konuşuyordu. Den valiz"ni yere 
koydu ve memurla konu•mak ıı
ra8ını beklerken, zresle'•ine haıı 
bir ildeta tab'an, ön und duran a.
damı tetkike koyuHu. l'"<'rilbell 
gözü bu .adamın içtir at vaziye
tini bir polis hafiy06i <ılarak tea
bit etti. İri 3•an rı'am, memura 
rıhtım üzerinde biı· arkadaıı!a tıe
raber yolcular n &rasında rastlJ
dığı ve l:ıelki de şimdi vapurun 
lçinde bir kurban arama.klıı nı·~Ş
gul bir ~.~lnkalıda'.l hah•er!iyoı-du. 
Memur: 

- Jak, bu bt>ııim v:azife~ de
~ildir. Bunlan &"eminin komiseri 
ne haber verin_. dedfkt&'l ııonra 

de bir fikir hasıl etmiştir helhalde. 
Ayten kıpkırmızı oldu. BirdeD 

'bire taşırdı. İtiraz etmek istedi. 
Faka.t edemedi. Yüzünü Canın 

göremiyeceği tarafa çevirdi. C:ın 

devam eder~: 
- Görüyorsunuz ya 1 dedi. 1r 

te bu haliniz de 'heni tasdik edi· 
yor. Fakat size yemin ederim Ay 
ten hanım!... O genç, hoppa klza 
karşı Do&"anda hiç ıbir sempati yok 
tur. 

Ayten .birdenbire ve umitle sor 
maktan keııdıini alamadı. 

- Ne bi!.iyorsunuz? 
- Pek basit.. Kendisi göyledi 

Doğarım. 

Ayten Canın gözlerine itir.at
aızlıkla b:ı.kara-k: 

- Ne zaman? diye sordu. 
Bu sırada Doğanın odasına gir 

nıiş ve yine birer koltuğa ot ·rmuş
lardı. 

- Onu almağa gittiğim Zil• 

Tl!:l'flSABAH 

Numaralı 

40,000 
Ura ikramiye kazanaa 

33,665 
60 ile bitenlere 20 şer lira 

amorti 

10,000 
Lira mükafat kazanan 

Bilete 
50 Lira kazananla• 

36013 34232 8994 82818 26600 
23212 10799 28061 21312 11191 
37188 7933 24252 4796 36266 
27712 15318 28444 3551 14769 

4007 14998 11538 30420 23867 
25514 572 10098 26040 19836 
35382 33522 35967 2905 7859 
28959 29108 35671 18470 5748 

2913 28227 2785 35489 22376 
2234 33954 16687 30152 30106 

23161 5846 35140 24503 17223 
6128 19470 21333 17389 8199 2,634 -10,895 7438 34251 36709 13482 34940 
3609 16996 38971 29476 31701 

man.... 2,000 15388 4681 35397 26394 10954 
- Evet. .. Ne konuştunuz?.. 28601 7032 
- Yolda gelirken biraz bu hu Lira ikramiye ka:ı:ananlar 30 Lira kazananlar 

ııusta gôrüştWı:. Anladım ki o be- 13 1 ?6 30 446 14163 26041 13888 2701 11287 
nim aksime olarak Gülten hanım • ' • 90914 12657 30407 14678 34667 
gibi hoppa, delişmen, her a.k!ına 1 000 35007 8181 29941 37928 773 
gelen işi ya.ıan hanımlardan hoır ' 8514 6920 21266 4826 10842 
Ianmıror. Hatta sinirlenipr bi- 10952 27573 11469 25646 22722 
le diy~bi!irinı. lira ikramiye kazananlar 31192 32809 18523 6728 21865 

Ayten tatlı bir memnuniyet te- 16.840 20.520 3729 16285 17055 38869 25008 
bessümü içfode baygın gözlerini 26.738 25188 33734 29981 4611 5004 
pencereden dışarıya doğru çevi· SOO Lira kazananlar 7272 5084 30771 18062 19682 
rerek dedi ki: 21263 20571 21813 22808 21082 

29238 35253 12560 33125 1881 24056 228 26572 26072 11348 - Do.ii;anın böyle olacağını 
22905 14437 35669 31598 31999 32290 14948 11430 25689 5436 kuvvetle tahmin ediy<0rdum. Fa-

kat "Canın yüzüne ·bakarak ve gü 150 Lira kazananlar 26729 9292 34733 13357 20352 
!erek., sizin hakkınızda da böyle 18891 39991 5719 25052 2218 3033 5689 19162 29727 15599 
düşünmekliğim beni aldatmış de- 33122 9174 4203 7678 32523 27022 25439 32154 3825 3326 
ntek. 26298 

2858 10766 9743 25926 2826 
C n .biraz tereddütten sonra 1966 70659 27960 10262 29598 2000 Liralık mükafat ataiıda 

gülme&'e ·baııladı ve heyecanla; 35807 39894 32919 13404. ki 40 numara araaında takaün, be
her numara 500 lira mükafat ka• 

- Evet dedi. .• Evet neye ya- 100 Lira kazananlar 
lan söyliyeyim? ... Ben biraz da zandı. 
delişmen, şuh kızlan tercih ede- 37899 29657 19752 3637 38568 12682 9191 19976 29752 29301 
rlm belki bu halim benim de pek 1650 11585 19870 25147 38977 28433 38820 11094 30043 19185 

28407 5987 32933 29852 36128 5203 32583 29254 32559 6 
ciddi bir insan olmadığrm içindir. 34727 19959 10762 23962 10997 26103 5421 20648 39504 7821 

Ayten a)'ni ırülmelerle Cana 7158 26647 38393 39907 3803 35053 12425 9917 2568 31458 
ba.karak; 38855 20788 140 24812 37708 35993 12541 21822 18691 18811! 

- Hayır •ben böyle demek is- 8617 5411 6537 2736 31858 21984 21068 29549 19571 5774 
tememiştim .... diyordu. Tabiat bu 32451 4371 19302. 7200 2244 22 31966 6264 
ya ... Fakat bir gün olup değL5ebi- """...-----..,,.,..._ ... _.....,~__...-___ ., ____ ..., __ ..,.. _______ _ 

lir. Daha ı>onra intihap şartları- Tütün piyasası ayın İç ticaret umum müdü
nız daha başka türlü hasletler ol-
mıyaeağını kıim temin eder?... 14 ünde açılıyor rünün tetkikleri 

- Zannettem Ayten hanım!.. İzmir (Hususi) _ Yeni yılın İzmir, (Hususi) - İlktısat ve. 
Bu şekil değişmez. Nasıl bende tütün piyasası; ayın 17 inci günü kaleti iç ticaret umum müdürll 
böyle i•e Doğanda da böyledir. Bay Mümtaz Rek beraberinde An 
Ö 

açılacaktır. 
mrLi o!dıikça Gülten hanıma sade kara belediyesi iktısat müdilrll 

b . k • Tütünler, her tarafta denk ha-
ır şımnn. yegen göziyle bakacak Şevket Süreyya olduğu halde An· 

tir O ka[l·ıı Buna em· ı !ine getirilmi•.tir. Yalnız, bazı a-. , • ın o unuz. karadan şehrimize gelmiştir. 
Ayten ~en· bir yakınlıkla otur- lıcıların, geçen seneden kalan tü Umum müdür ve iktısat müdil-

duğu yerden Canın hareketlerini tünlerin fazlalıg"ı dolayısiyle bu d 1 rü, . bura a pazar ıksız satış kanu 
takip ederek gülümsüyordu: sene fazla tiitün a!mıyacakları şa- nunun tatbikatı etrafında mühim 

- Anlıyorum ki beni teselli et yi olmuşsa da bu fena bir dediko- tetkiklerde bulunacaklardır. 
mek için kendi kendinize fftira e- du olarak telakki edilmel<tedir. 
diyorsunuz. Teşelokür ederim Can Bu ara, rhracatçılarla da te-
bey. Fak .. t mademki bu kadar Bu sene bütün tütünlerimiz .ka- mas edeceklerdir. 
açıldı .. Ba•i ben de söyliyeyim.. !ite itibariyle çok iyidir. Kadıfeköye ağaç dikiliyor 

Canın durup kendı· yu--,u··ne dı·~- İzmir (Hususi) - Kadifekale 
u .,.. Yeni vali muavini 

katle baktığını ve mühim <ıir dik- si bu yıl tamamen ağaçlandırıla. 
katle kendini dinlediğini görunce Balıkesir (Hususi) - Şehrimiz caktır. Bu suretle, yakın seneler-
tuvaleti ile oynıyarak başını öne vali muavinliğine Ceyhan vali mu de Jzmirin bu tarihi ve meşhur ye. 
eğdi ve ağır ağır devam etti: avini Bay Refik Kırışın tayin olun- ri yemyeşil ·bir manzaraya büril-

(Sonu var) muştur. necektir. 

Den'e dönerek: 
- Bir fey mi istiyorsunuz? di· 

ye sordu: · KATIL ARANIYOR 
• •• •• •• 
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adam olmadığını görerek içini çek 
ti. Eğer yxzbaııı yapıda ıbir adam 
olsaydı, genç .kızın nazarları, Ü· 

zerinden .böyle kayıp gidemezdi. 
Amerikalı kızı tekrar aradı. 

Mesleği icabı keskinleşen, en ufak 
değişiklikten mana çı.karan gözle· 
ri, kızın çehresinde bir değişikli· 
ğin f.a.rkına vardı. 

tevlit edecek şekil ve şemail yok
tu. Yerine döndü, fa'kat Amerika 
lı genç kız ortada yo-ktu. 

Den isminin çağırıldığını duy· 
du. Komiserlik memuru; 

- Sizin için bir şey gelmemiş, 
diyordu. Bunun üzerine valizini 
aldı, ve ayni zamanda, merdive
nin önünde aşağı yukan dolaşan 
bir adamın kendini belli etmeksi· 
zin tetkik ettiğini hissetti. Bu, 
kUçfrk boylu, esmer renkli mavi 
ve ıbeyaz noktalı bir papiyon kra· 

Konağın kapısı önünde ·bir sal 
tanat arabası durdu. Hemen iki 
~a.'k arabacının yanından yere at 
!adılar ve kapıyı şiddetle yumruk 
lamağa başla.dılar. 

Kapıcı kulübesinden ihtiyar 
bir adam çıktı. Bu konağın bek
çisi idi. Kapının önünde bir sal
tanat arabasını görünce ayakları
nın dermanı kegilir gibi oldu. E
fendilerini bekletmek istemiyor • 
mu.ş gibi bir hareket takınan iki 
uşak .bağırdı: 

- Çabuk ol be bunak, herü! 
Bekçi geldi ve kapının 1ki ka

nadını da açıtı, geri, geri çekildi. 
Arabanın içeri gireceğini sanmış

tı. Uşaklardan birisi: 
- Konağı gezecek paşa haz

retleri. Beğenirse kira!ıyacak. 

Bekçi ayni korkaklıkla, fakat 
ilk andakinden daha cesaretli ola 
rak, buyursunlar efendimiz! de
di. 

Paşa liindonundan indi. Kona
ğın asıl kapısına doğru yürüdü. 
Bekçi paşanın arkasından birkaç 
adım gerisinden yürüyordu. Açı'k: 
duran kapıdan içeri girdiler, 

0

bü
yük iki taraflı merdivenleri çıktı
lar. 

Odaları, salonları ve ·harem da 
iresini gezdiler. Paşa konağı çok 
beğenmişti. 

- Bur.anın icarı ne kadardır? 
- Ucuz efendimiz .. Yıllığı on 

beş altın ama .... 
Sözünü bitiremedi. Titreme -

ğe ·başladı. Paşanın sırmalı es
vaplarından değil ünvanından kor 
kuyordu. Çünkü tecrübeli ve ya
rım asırlıktan çok ihtiyar olan za 
valh bekçi, paşanın çok kaba ve 
ahmak bir herü olduğunu anla
mıştı. İçinden "Muhakk&k Ab· 
dülhamidin !Otfu icnabı ile bu pa
yeyi ihraz etmüıtir., diyordu. Sö-

• 
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zün bitmediğini anlayabilme>k kud 
retini gösterebilen cahil paşa: 

- Aması da ne? 
- Efendimiz hane tekin de&'il 

de ondan ..• 
- Ben öyle şeyler anlamaııı. 

İşte sana ev sahibine verilmek ü
zere üç senelik peşin parasını ve
riyorum. Biz ·bugünden itibaren 
taşınıyoruz. 

Hüseyin ağa uzatılan para)'l 
aldı. 

- Zatıiiliniz, efendimiz bilir· 
!er ... dedi. 

* Paşa konağa taşınalı üç .ay ol· 
muştu. Bir gün bahçeye inmiş, 
geziyordu. İleride, bekçi Hüseyin 
ağayı çiçek tarhlariyle uğraşır 

gördü. Yanına gitti. Paşanın heY 
betinden ürken ·bekçi ilk günkü gi 
bi titremeğe başladı. Paşa zavııllı 
ihtiyarla alay etıneğe ba~ladı: 

- Haniya Hüseyin ağa bura· 
nın tekin lmadığını iddia ediyor· 
dun? Üç aydanberi çok rah1tız. 

- Bilmiyorum ama efendimiz 
buraya giren kiracılar da zateıı 

seneliklerini peşin verirler, fakat 
altı ay olmadan çık.arlar. Bütüll 
kiracılar ecinler olduğunu iddia 
ediyorlar. Yirmi sekiz yıldır bıl 
konak kapısında ekmek yiyorum. 
ne yalan söyliyeyim başıma kor· 
kulacak bir ·kaza gelmedi şimdiy• 
kadar. Yalnız bir defa kulfrb&
min camları gece yarısında kırı!· 
dı, dışarıya çıktığım zaman, kar• 
bir kediden başka bir şey görme· 
dim. İşte o günden itibaren de 
ben de korkuyorum. Başka bir i• 
te bulmadım ve burada korku içe 
risinde ömrümün son güııleriııl 
bekliyorum. 

Paşa bunları hayretle dinledi 
va "hoşca .kal,. diyerek ayrıldı. 

(Sonu yarın) 

Yozgada Kar Yağdı 

Yozgat karlar altında 

Yozgat ;: (Hususi) - Hafta
lardanberl ya&"an yağmurlardan! 
sonra nihaJet şehre kar yağmağa 
başlamıştır. Birdenbire karla ör· 
tillen şehir, manzara itibariyle gü 
zelleşmiş ise de, devamlı kar yağ
dığından hayat bir parça durmuş-

Den, komiserli.it memurunun 
kendisini çatırırken bu ~hsın 

ismini işitmiş olabileceğini d~ün
dü. Acaba Herman Rontz muy. 
du. Fakat onu nasıl teşhis etme
liydi. Birdenbire Rontzun ismini 
ıbilmediğini hatırladı. S&baJıleyiıı 

vapurdan Rontz gönderdiği rady<0 
mesajında imza !koymamıştı. Man 
derton, Londrada iken Rontzun, 
karışık işler gören bir avukat ol
ğunu söylemişti. Bu k&bilden bir 
adam Nevyorkta ne gibi bir hayat 
silrebilirdi. İngilterede olsa Den 
buna düşünmezdi. Fakat ne de 
olsa, bu payiyon kravatlı adam, 
karışık işler de görse, bir avukata 
benzemiyordu. 

Den bunları dUşünürken nhtı· 
ma iniyordu. Valizini verdiği 

hamalı takip ederken papiyon kra 
vatı, gümrük salonunun bagaz yı 
ğınları arasında gördü. Bu sefer 

tur. 
Her yerden bol Yozgada ikıır 

yağması, şehrin ihtiyarları tarıv 
fmdan, bu sene kışın çok olacağı· 
na yorulmaktadır. 

Resim, Yozıradı karlar altııı• 

da gösteriyor •.. 

Den ·hafifçe titremekten keıı• 

dini alamadı. Her hareketi .,. 
tavn takip ediliyordu. Bu tarıı,,. 

miyle açıktı. Herman RontzııO 

Londraya gönderdiği ve içinde bO 

yük bir ihtiyat tasviye eden me1' 
tubundaki yazılar şimdi anlaşılı• 

yordu. Hiç -0!mazsa ı>apiyon kr•· 
vatlı adam obu i~ini gayet sessizce 
yaparak muayyen bir mesafeyi 

muhafaza ediyor ve Den istikaıtıe' 

tine hiç bakmıyor gibi görünüyor· 
du. 

Gilmrük muamelesi biltiği ıa· 

man etraftaki kalabalık oldukÇ" 
dağılmL~tı. Etrafına bakındı. pa· 
piyon kravatlı adam bu sefer bir 
arabanın arkasına ~aklanmış or~· 
dan gözetliyordu. 

Kendini tanıttı ve namına bir 
mektup olup olmadığını sordu. 
Den, memuru bir müddet bekleye 
ceğinden ·biraz evvel zabıta memu 
runun ne yaptıı<ını gıörmek için 
geri dönüyordu ki bir "Genç kız., 
la karşı karşıya geldi. Vapurun 
içinde gürültü ile konuşan, her 
türlü cinsten ve kıyafetten insan
ların arasında gördüğü şık ve za
rif kız, zihninde büyük harflerle 
yer ~ldı. Den güzel bir erkek 
değildi. Başında dimdik duran 
aaçları, yüzündeki çillerle ve ka
lın kenarlı göz! llğü ile kadınların 
dikkatini celbetıniyeceğini biliyor 
du. Fakat fiilin 1 kostümü altında 
romantik bir kalp çarpıyordu. Bü 
tiin tavrı hareketiyle asrt Ameri
kan kadını tipi gösteren genç kı
zın gözleri etrafı süzerken Dene 
cte takıldı. Fakat durmadı. Denin 
canı sıkıldı. İleride, bir genç ka 
dınla konu.,arak llerliyen Reordo 
nu görünce, onun kadar sevimli ve 
kad.uılann na.zannı ~ekecek h11' 

Genç kız yüzll, donuk bir hal
de merdivene bakıyordu. Den, da· 
ha eskiden obu üadeyi bir kadında 
)'ine ırörınüştll. Bu, bir korku ifa-
deaiydi. Merdiven istikametine 
baktı. Orada bıtlunan insanları 

qatı :rukan tanıyordu. Çoğu va
purda gördUğll yolculardı. Diğer 

!erinde de böyle bir korku hlıısiııJ 

vat taşıyan .bir adamdı. Kravat yanında birisi daha vardı. Bu ikin 
Denin nazarım celbetti • Adam el şahıs daha ince, ve zarif giyin

Den şimdi dUşünüyordu. saat 
beşi on geçiyordu. Bu saatte ırer 
man Rontz şüphesiz yazıhane~iJI 

den çıkmış bulunacağından oraY' 
ıı-idemezdi. Fakat evine telefofl 
edebılirdi. Den cebinden adrc! 
defterini çıkardı. (Sonu var) 

Denin nazarlarının Uzerinde dur
duğunu görUnce hemen dönerek 
merdivenden işağı indi. 

miş birisiydi. Den yaklaşınca şap 
kasını önüne eğerek yüzünü kapa 
dı. 
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Atatürkün Vefatı 
• 

Ve Matbuat 
f (B&flarAfı 5 inci ı;o.y~~da? . 

har olmu~ ikıııHibcı bir reJım ıçm 
Siz de nıbunuzun tahlilini, hayatınız ve tabiatınız hakkında mu- de ıbıu.kmış olrluğunu yazmakta

f~ı ınaliuwtt iateraeniz iaminizf dofdutunuz lal'ihi, s\inii Ye mUm· dır. 
lriinac aaatini yu.u-ak ıazetemise ,"'Ruh tahlil~, Tumuzuna bir mektup Diğer gazeteler Atattirkün e-
Ya:ı:ar~k n1üracaat edin. Mufaıaal ve lu11uai ceYap için • kuru,l•'11 pul 1er ve ~ahsiyetini taziz etmekte 
ilaye cdilmeJidir. ve Rumen mi1lctinin dost ve müt-

Runıuu da cevap verilir. " tefik Tilrk milletinin matemine :ım 
Hüseyin Günez: !Fatma Süleyman mimi bir heyecanla i.,tirak ettiği-

K d kX... ni kaydetmektedir. 
Zekanız yüksek fehim ve sür a 1 

..,, Profesor Yoı·ga, N&mul Ro-
ati intikal sahibi olmakla beruber Halk arasındaki mizacınız, manesc gazetesinde " Bir de\•let 
nıetanet· ~ahibi değilsiniz. Yalnız nıi.ıddeti hayatınısda birçok mü~~ yaratıcısı: Atatürk,, başlığı altın
hidrlet, şiddet size mahsus gibi- külit mizahim, celj ve davet e da ne.şrettiği 1bir yazıda ezcümle 
dir. Bununla beraber ırnmu~lu decektir. Son nderecede cesur ve 
b. • b' t 1A_ diyor ki: 
ır erkek in. cüretkarsımz. Füı'kat ta ıa en a Fıtraten asker yaratılmış ve 

Herkesi kendinize düşman zan lcaytsınız. .Bu yüzden de mütees- meslekten asker olan Atatürk po
nedersiniz. Bu ise sizin için pek ııir edecek hadisata tesaduf eder- litika ile iştigaline rağmen bir as
zarardır. Terketrneğe çalı~ınız. aınız. Lakin ,en olduğunuzdan 1cer olarak kalmaktadır. O yalnız 

Paranın kıymetini bilmiyorsu- bu teessürilnüze galebe edebilir - her ne pahasına olur.sa olsun va
nuz, sizin için ticarette terakki et ıiniz. Zevk ve safaya meyliniz rılacak gayeyi, ancak bu gayeye 
'hlek ihtimali pek azdır. Çünkü fazladır.· Bu yüzden birçok arka- eriştirecek doğru yolu göriiyordu. 
ftliisrifsiniz. Sizin için en iyi mes daş ve ahbıııbınız da sizi sever. Vittorul gazetesi yazıyor: 
lek (Memur veya mual1im) olmak Hele ıgevezeliğinizle herkesin Eseriyle beşeriyetin üstüne çı-
tır. Bunlar da sebat etmek şar- itine Jcanşırsını:ı. Gerçi fenalığı- ikan bu inkılapçı, seciyesi ve haya
tiyle az zamanda terakki edersi- nızdan değil, merak ve tecessüsle tı itibariyle insanlara en yakın O· 

iliz. rinizden ileri gelir. Janlardan biri idi. Esasen f&hsiyeti 
Sizin en 'büyuk meziyctiniz Hissiyatperver olduğunuzdan nin cazibesi ve hayatmm sonuna 

görüştüğünüz kim clerin karek - sevdiğiniz bir .kadını ciddi ve şef- .kadar muhafaza ettiği otorit~inin 
terlerini mümkün mertebe tahlil katle seversiniz. Sizin en bilyük ıırrı bundadır. Bugün insan ve ham 
edebilirsiniz. Evlilik hayatınız rneziyetiniz, evlendiğiniz zaman madde itibariyle kuvvetli olan ve 
ftlesut geçecektir. fyi bir koca ve sadık bir ev erkeği Akdenizde birinci derecede mü -

Hayatta muvaffak olmak için olabileceksiniz. Hodbin olmayı- him bir mevkii bulunan Türkiye 
ııize tavsiyem: Her teşebbüsleri- nız, Lakaydi hareketlerinizin ısla Cumhuriyeti istikbali sükunetle 
~izde azim ve sebat gösterin ve da hııu\ çalışın. Kuvvetli muhakeme - derpiş edebilir. 
Hna istiklali hareketinizi muha- niz sayesinde sebat ve gayret gös Semnatul, Atatürke tahsis et-
f azaya gayret edin. terdiğiniz takdirde tutacağmız tiği baş makalesini şu satırlarla 

F. z. _ lzmir lfıer ifte muvaffak olacaksınız. bitirmektedir: 
Yalnız bir iı:ıe başlamadan evvel Rumanya, büyük dostunun ha
etraflıca muhakeme etmenizi tav tırası önünde derin teessür duy-

Gayet zeki ve vatanverpersi
lliz. Aklen, fikren de cevval ol -
duğunuzdan. mükcmel bir tahsil 
"e terbiye gördüğünüz takdirde 
kendinizi hayala ta; mebeddeli ha -
kikat olması gayri kabil vahi Ü -

'hlitlere kaptırmağa temayül gös
tereceksiniz. Çiinkü .kitaplarda 
0kuyacağınızı zihninize nakşede
rek onunla yaşıyabileceğinizc ka
naat getireceksiniz. Bu suretle 
hayaJperver olarak hayatınızın en 
&'Uzel zamanlarını azap içinde ge
çireceksiniz. Binaenaleyh bu ha
leti ruhiycyc karşı, var kuv\•etiniz
le nıubarezeye çalışın. 

Evlilik hayatınız: Hn as ol
duğunuzdan kocanız üzerinde p~k 
~Yade nüfuz sahibi olacaksımz. 
alııız her şeye kolay ianacaksı 

n.ız. Az bir şeyden hemen mütees 
sır olursunuz. Dikkat ediniz, pek 
«;abuk aldanmak tehlikesine ma
~Uz kalırsmız. Ayni zamanda ha-

al peşind olduğunuzdan aşk 
\'e nıuhabbette sebatınız pek az 
0.lacaktır. Yeni yeni gayeler pe-
1ınde koşmak istiyeceksiniz. Bnn
~rı tadil ve tashihe çalışın. Aksi 

kdirde mutazarrır -Olacaksınız. 

1
. Parayı seversiniz. Sanayii ne 
t~:de istidadınız vardır heves et
ırıniz takdirde taliiniz de yardım 

edecekti r. 

Sabih - Sungurlu : 
Mektubunuzda doğduğunuz 

::ı .Y~zmadığmızdan ruhunuzun 
il hlılıne imkan bulunamamıştır. 

flnıkünse bildiriniz. 

M. H - fzmir: 
lier türlü zev'kine düşkün ve 

•en olmakla beraber mert ve ce
~~rs~nuz. Her türlü tehlilfolere 
'l' Şünmeden atılmak istersiniz. 
.asavvur ve haynllerinin ekseri-

3ınde 
h' muvaffak olursunuz. Yalnız 

Iddet ve tehevvüre kapılmagw a llt'• 
d Ustaitse de a-z zaman sonra ne-
aınet edersiniz. 

ask :hrnddiyetperver olduğunuzdan 
zl ve muhabbet hususunda pez 
h Yade müşfik değilsiniz. Fakat 
li:r~~se kendinizi sevdirmeği bi-

sınız. Sizin için kalp hiç bir 
zan:ıan 'h . \'e ı tıyarlarnaz, daima zevk 

Safayı seversiniz. 

k Flvlilik hayatınızda karınıza 
~tşı asan şefkat gösterir ve her 

icraularııu evvelden .keşfederek 
~llıdaeder~inh.. Fakat ağustos a
diif . dogmuş bir kadınla evlen
•illi nız takdirde bahtiyar alabilir 
teb~·k Diğer aylarda ise ayrılmak 

ı esJ mevcuttur. 

kın ~carette taliiniz yaverdir. Sa 
••nayı~ ~ey~ ıülO.k etmeyin. Hele 
ı:u nefısede katiyen iıtidadı-

z Yoktur Ku . 'h . . ti h. · vvaı zı nıyenız va-
tare:zanız kuvvetlidir. Sahte ti

"nız. ıneaut ve .bahtiyar olacak-

siye ederim. ' makta ve modern Türkiyeye Ata-
E - lzmir ~ türkün bayatını vakfettiği bütün 
iootçı büyümüıj::.ünüz. Biraz ülkülerin başarıldığını görmek hu 

da başkalannı zemmetmeği se- susundaki temennilerini arzeder. 
ver~rnız. Biraz daha <büyüdüğü- İndependanc Romaine gazete-
nüz zaman dikkat edin: Her erke ıi yazıyor: 
ğe gönlünüzii .kaptırmayın. Çün- Atatürk tarihte te~kilatçı bir 
kü, taıbiatiııizde mevcut olan bır dahi, bir milletin harikalar yara -
cihet varsa se\'eccğiniz herhangi tan sevk ve idareci. i ve memleke
bir erkeği ebedi olarak sevec~ksi- tinin kuıtancısı olnrak kalacaktır. 
niz. Fakat :bir gün gelecek aldan Haleflerinin büyük ölilniln muaz
dığınızı, iğfal edildiğinizi anladı- zam eserini tamamlamaları temen 
ğımz anda pek gaddarane inti- ni olunur. 
kam almnğa kıyam edeceksiniz. l!*!!!!!!!!!!!"!'!!!!!"!'!~~~~-~-~~~._m.! .• !"!!'.~~t

aşk, sevda hu usundaki hıssıya ı-
Mükemmcl bir ev kadım olma nız saf ve halistir. 

ğa müstaitsiııiz. İntizamı son de Sizin için saadet evlilikte ola -
ı·cce sevdiğiniz için evinizde tesey caktır. Fakat, fikir, menfaate teb' 
yüp göstermezsiniz. Ayni zaman an değil mutlaka 1t~k muhabbet 
da ş~n ve hatırnu\'azsınız. 1'"'akat neticesi olarak akdi izdivaç edi
biraz salıırsız~ınız. Hayatta en ·niz. Yoksa se:vmcdiğniz bir kadın
buyük muvaffakıyet, miiı:;küHıtm la evlenmekten ise müddeti haya
defi ve izalesi için yeırane çare tınızda bekar ynşamağı tercih edi 
sabır ve sebat olduğunu unutma 

A -H lzmir: 
niz. 

Aysel - Vize : 
Vakur ve müteazzım olduğu- J>araca talili bir çocuksun. Şiir 

nuzdan kendi nefsinize namahdut ve sanayii nefiseye meylin fazla
bir itimadınız vardır. Biraz da dır. Hayatta mesut ve bahtiyara 
intaçı olduğunuz için büyükleri- ne zengin olmak isterseniz küçük 
nizin emirlerine itaat etmezsiniz. yaşta istidadın bulunduğu bunla
Eğer bu gibi hallerinizi tashih e- ra hemen çalış. 
decek ıolursanız diğer insanlar ü- Büyüdiiğün zamanda çalışkan 
zerinde hüküm ve nüfuz edeceksi- ve kavi olacaksın. Faal ve temiz 
niz. Hele sabırsızlığınız yuzun- yürekli bir kadın olacaksın. :Mil
den beyhude yere hiddet ve tehev kemmel bir zekaya malik olacak 
vüre kapılıyorsunuz. Sonra da ve aşk ve muhabbete tabiaten mey 
nedamet ediyorsunuz. Bununla be lin fazla olacaktır. 
raber açık yürekli ve vefakarsı

nız. Fena adetleriniz sizi acı acı 
tecrıibelere maruz bıra'kması muh 
temeldir. Terkediniz. Kadınlar 

üzerinde nüfuzunuz fazladır. Bu 
Size tnv~iyem: Her zaman kalbi
nize yani hi "'iyatınıza değil 

akıl ve mantığa göre hare-

Evlendiğin zaman kocanıza 

son derece sadık kalacak.:ıınız ve 
bahtiyar lıir hayat geçireceksiniz. 
Yalnız hayatta paraya ehemmiyet 
vermiyeceksiı1. 

Şimdiden sıhhatine itina edil
mek şartiyle bünyeniz sağlam ola 

ket ediniz. Sonra fötiyaı·Iadıkça Taliiniz yaverdir. Hayatta mes 
hakkınızdaki iltifatın azaldığını ut olacak~ınız. 

cafktır. 

görmekle rnlitee sir olacaksınız. 

Kuvvetli bünyeye rnaliksiniz. Siz 
her ı;ıeyden ziyade bir zabit olma 
ğa vs metin olduğunuz takdirde 
dı talüniz yardım edecektir. 

A. N. - İzmir 

E. F. K -
Oldukça hoş meşrepsiniz. Hu-

lOsü niyet sahibi olduğunuz için 
.hayrı da seversiniz. Açık yiirek
li hatır şinas olmakla beraber a
zim ve sebat sahibisinizdir. Ba -

Şiddet ve tehevvüre malik ise zan da keyfi hareketlerinize tabi 
niz de katiyen kindar değilsiniz. olarak .akhıııza geleni yapmak 
Şahsınıza yapılan her fenalığı unu istersiniz. Ayni zamanda dost in 
tursunuz. Müstakim ve adaleti tihabında da aldanırsınız. Siz ta
seversiniz. Yalnız pek ç.abuk yeis biaten ahval ve eşyanın tahliline 
ve Omitsizliğe düşersinjz . .Maama çalışırsanız muvaffak olursunuz. 
fih çalışmağı sever pek ziyade fa- Yalnız bir kabahatiniz varsa bir 
alsinlz. En bOyük meziyetiniz a- kimseyi daimi sevemezsiniz. Ça
çık yOrekli olmanızdır. Muhatabı- 11'kanlığınız şayanı memnuniyet
nızın sözlerini dinlemeğ'i bilirai- tir. 
niz. 8Uratı lntikaJ aahibl olmağa Kuvvetli ·bir erkek olursunuz. 
mOstait bulunduğunuzdan bunu • Yalnız dikkat edin nefsaniyeti .şeb 
tevsie çalışlft. Yalnız hissiyatını- vaniyenize mağlôp .olmanız rnuhak 
zı anlatmamaIC gibi haliniz vardır. kak gibidir. Nef5inize hikim olma 
Bu da mütehakkim tabiatinfzden fa çalışın taliiniz yaverdir. Ümit 
ileri gelir. 

Evlilik hayatınızda 
kal'fl ihanet etmezsiniz. 

karınıza 

ÇttnkU 

etmediğiniz bir zamanda sahibi 

aervet olacaksınız, fakat muhafa

•• etmek şartiyle. 

- §t !Z& 

Polmabahç~ Sarayı SE~~~~ULAR 
M t e m 1 Ç ı• n d e • HergUn okuyucularım1zd~n a , bilhassa mektepli olmak üzere 

t 
elim uffıl hakkında içten kop-

S'abahlan Akşama Kadar Binlerce muş birçok yazılar alıyoruz. 
Bunları sıra ile ııcşı-cdcceğiz : 

vur J Jaş Sarayın Ônünde Bekliyor Bugün blr ulus değil bir tarih 
ı İ UU~ bir cıhım nğbyor. Unutnıa ki: Onu 

- --..:==:. .. ----
Ulu Şefimiz Atatıirkun bütün 

Türk milletini soni!uz bir mateme 
garkederek aramızdan aynlmasi
le husule Keien elim teessür, bü
tün şiddetiyle devam etmektedir. 

Dün de sabahtan itibaren sara
yın etrafmda beş yaşındaki küçük 
çocuklardan yetrnitlik ihtiyaı·Iara 

kadar, .kadın, kız, ıenç, ihtiyar, 
işçi, memur, 'fürk ve Hristiyan o
larak toplanan haik, gözyaşlarını 
zaptedemiyerek Atala.rının mu -
kaddes yilzünu &<>n bir defa daha 
görmek ilmidile akşama kadar bek 
leşrnişler ve babasının ölüm döşe
ğinden ayrılmıyau öksfiz çocuk
lar ıribi beyaz duvarlarında siyah 
bir matem havası uçuşan tarihi 
sarayın etrafında ağlaşmışlardır. 

Diln saray etrafında biri
ken kalabalığın mukaddes mate -
mine ortak olan bir arkada§ırnız 
anlatıyor: 

- Sarayın içinde esen derin 
sessizliği, yüksek duvarların arka
sından sızan hıçkırık ka11ayıı1lan

nın dalgalandırdığı bir zamanda 
saat kulesinin dibinde bulunuyor
dum. Sonsuz ıstırapların verdiği 

acı ile titriyerek ağlaşan vatan -
daşlarla •beraber ibir matem ala
yma iştirak eden arabalar gibi ses 
siz ve seyrek hareket eden otomo
billerin içindeki soluk sarı çehre
lere dikkat ettim. Bunların .arasın 
da memleketin tanınmış fahsiyet
leri, yüksek rütbeli subaylar gö
riinüyorlardı. 

Dış taraftan bahçeye açılan 
büyi.ik kapının önünde karşıhklı 

duran iki polis memurunun çene
leri kenetlenmiş bütün dünyayı 
sonsuz bir hlizne salan, bu koca 
dahinin uflllUne karşı duydukları 
manevi acıyı biribirlerine yalnız 
gözleriyle ifade ederek nöbet bek
liyol'lnrdı. Yuksek ağaçların göl
geliyerek kararttığı dış taraftan 
deniz kı mınn geçtim. Bu rephe
de sanki Ulu Şefle beraber her şey 
sessizliğe gömiilınüştü. Muntazam 
bir surette tarhedilcn bahçede yal 
nız, ara sıra gölge gibi bir iki ha
deme ve beyaz taş merdivenler ü
zerinde de dolaşan resmi elbi~eli 
bir iki polis memuru görünüyordu. 

Saray, taıihin en matemli gün
lerini yaşadığını bütün halile hay 
.kırıyordu. SanJti canlı bir matem 
örtüsüne bürünmüş, dökülen göz
yaşlarına, yalnız ölümün soğuk ve 
acı sükutiyle cevap veriyordu. 

Saraydan ayrıbrken, saatlar
danberi kafakafaya vererek saat 
kulesi altında ağla,aıı iki ihtiyar 
hali orada oturuyorlardı. 

Samsunda 
Samsun (Hususi) - Bütün 

ırönulleri yakan, gözleri yaşla dol 
duran acı haber; memleketimizde 
içli bir hüzünle çalbandı. Şehirde 

dükklnlar tamamile kendiliklerin 
den kapanarak ve yarıya çekilmiş 
bayraklar asılarak umumi matem 
hazin bir ifade ıile ıb~n şehri 
sardı. 

Gözleri y~la ve ırönülleri yas
la dolu -olan halk Atatürkün bul
duğu ve gösterdiği yoldan lbir an 
ay.rılmıyacaklarına and içiy.or1ar. 

Zonguldakta 
Zonguldak (Hususi) - Rad

yonun verdiği :feci haber feh.rin en 
izbe köşelerine kadar bir anda da 
j'ıldı. Bilyük bir mat~m içinde 
birdenbire derin ibir mateme düşen 
'koca Zonguldak sanki hareketsiz 
Te can ız bir ölil şehir haline gel
di. 

bir dda gören, bir defa ismini işi
ten herkes candan hağlanı~or \e Sl.!

\iyordu. 
Dalma iletl~l gören deniz renkli 

gözleıinden doğan kun et, yalr.ız 

bir ulusu değil. bir iosanht;ı ikendi
ae bağlıyordu. Kışın en soğuk gün
lerinde lWSıl ki, bir güneş doğunca 
Jıerkes onat. doğru koşarsa, işte kar
deşler bir ~ağlar biz de bu doian 
tttneşin etrafına ko~muş ancak ö
lüme mahkü:n olan ha) atımw onun 
gözlerintlen cloğa.n kurtarıcı ışıl<lar
la te<la\"İ etmiştik n bugün de ~·i
ne e.anımızı ona bor(!luyuz. 

Gaxetelerin yazılarını okurken 
kalbim parçalanıyor, gözlerim dolu
yor \'e kendimi tutamıyarak ağlı
yorum. Ulu Şefin ölümüne inana
mıyonım. Çünkü o benim ruhumda 
yqıyor ve dalma. yaşıyacaktlr .. 

Sayın arkaa~, 

Tarihin altın kalemle yazdığı 

bu ismi her an t:ekrarlıyalun '\"e onun 
bize armağan bll'&ktığı Cüınhuriye
U ebediyete kadar yaşatacağımıza 

and ~llm. Bizler ki, bugünün kü
~ yannm bUyüğüytiz. Büyük 
önderlmJzln bıraktığı yoktan '\·ar 
ettiği bu mukaddes ''ataam daima 
bek~Ueri olalım. 

Eğer lTiu Şefi ~viyorsak onun 
~iği çixğller üzerinde daima yü· 
rüyellm. rürk bu Büyük At.asını ö-
lüm haberini duyunca kalbinin en 

Yarıya inmiş bayraklar ve her derin yerine blr hançer saplanmış 
taraftan kendiliklerinden kapatıl gibi hıçkırarak ağlıyor onun ruhuna 
mış olan ·dükkanlar, umumi bir kavuımak için adeta !;•rpınıyor. He.r 
yei1J ve matem manzarası yaratb. kesin gözünde bir teessür dolaşıyor. 

Herkes ve bütün halk ve çoluk • Türk 90cuğu onun )eri kara top• 
çocuk derin bir yeis içinde hepsi rak cle~il, bizim kalbimi7.dir. Ata
Büyük Önderin ölmez ve değişmez mı7.a ''akitsiz geJen Olüme hoyun 
yasasına bağhhşlannı tekrar ede- ~ğerkcn ~urat)'mJ da bilmeli)iz ki. 
rek göz yaşı dökü:, or. 15 yıl içinde :raratt1~'1 şe)leri hiç 

Edirnede matem bir uıu un tarihi yapmam:ştır. 58 

Edirne (Hususi} - Atatürkün 
ölümü haberi biitün haBn derin 
bir yese düşürmüı.tür. Yedisinden 

yetmir;;ine kadar her Türk Kemal 
Atntilrkün yasasından ve umdele
rinden ayrılmıyacaklarına and içe 

relk içli ve hazin bir silkfin içinde 
matem etmektedirler. Bayraklar 
yarıya fodirilmiştir ve bütün sehir 
kan ağlamaktadır. · 

yıllık ömrü daima çaltsmakla ge,·· 
miş n <laima bizleri dü~ünmüşfür. 
Ona bağlı olalım, onun eserlerini ko
ruyalım olmaz mı? 

Ey aziz ölii. Ruhun miisterih ol
sun. '.l'ürk gençliği her yerde sana 
bağla.nacak \'e aoenl anacaktır. 

tstanlıul birinci ilk okuldan 5-8. 
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Tür ki yenin • •••• Or. Hafız Cemal ·•••• • • E Lokmanhekim ~ 

1 Dahiliye Mütehassısı 
Yeni Ticaret Bağları 

(Baştarafı 4 cü sayfada) 
leket olan Türkiyeyi endllstrileşmi, 
modern bir memleket haline getir 
mek olduğundan, bu gayesine var
mak için bir sulh ve sükun devri 

1
; 

arzu etmektedir. İki dört devlet 
misakile hem Şark ve hem de Gar
bindeki hudutların bitişik komtu
larile sulh ve sükun temin etti. 

Bir zamanlar Avrupanın çar
pışma meydanı olan Balkanlar -
da Balkan misakile Türkiye, 
zalnrıan bir ademitecaYUz misakile 
Türkiye, Efganistan, Irak \'e 1ran 
birleştiler 

MONTREAUX MUYAl<~FAKJ -
YETi 

1936 tcınuzwıda. toplanan Mont 
ro konf eranşı Tüı ki yenin siyasi kuv 
vetini çok artırmakla beraber 1ngi
lfz-'l'Urk münasebetlerini de düzelt 
ti. Moıılrödc büyük devletler Türki 
yenin Boğazları tahkim ve hüküm 
ranlığı hakkı tanındı. 

Türk hlikumetinin Büyük Britan
ya ile iyi münsebctler idame etmek 
arzusu, Çanakkalenin tahkimi için 
Knıp fabrikası tarafından son de
rece dün bir fiyat teklif edildiği 
halde kabul etmemesi ve 1ngiltere 
ile müzakerelere başlaması hakika 
ti ile gösterildi. KarabUkteki 3 mil
yon İngiliz liralık demir ve çelik 
fabrikası mukavelesinin iırızMı TUr 
kiye ile İngiltere arasındaki iyi mil 
nasebetlere delil olarak zikredilebi
lir. 

ğimiz veçhile Anglo - Türk kredile
rini artırmakta zorluklar vardır, di 
fer tarafta Herr Funk'un muvaf
fakiyetli ziyareti, Türkiyenin tek -
rar Alman hakimiyeti altına gir • 
meğe arzusuzluğunda azalma ol • 
duğuna delalet etmez. 

Define arayıcıları yakalandı 
İzmir (Hususi) - Şehrimize 

bağlı Narlıueresi civarında "Ça
Jnl kaya,, me\künde eski ve meş
hur eşkiyalavdan "Deli Yani,, ye 
ait denifeyi arıyan l 1 köylüniin 
jandnrmalar tarafından suç üstü 
yakalandığım bildirmiştim. 

.Mahkemeye verilen suçluların 
gayri mevkuf tutulıaaları karar
laştırılmıştır. 

Diğer taraftan .bunların araş
tırma yaptıkları yerde buldukları 
beton tabakası civarında 3 maliye 

menıunmdan mürekkep resmi bir 

heyet defin.eyi aramafa başlamış 
tır. 

Yangın tehJike!i reçirmi ... Jer 
İzmir (Hususi) - Buca .büyük 

.bir yangın te~liJcesi geçirmiştir. 

1 Divanyolu l 04 1 Muayene saatleri pazar hariç 
İ her gün 2.5 - 6 Sah, cumarte-
: si 9.5 - 12 fukaraya ı 
: T. 22398 * 1 • • .......................................... 

Deniz Hastahanesi cilt ve 

zührevi hutahk.lar mfttehassısı 
DOKTOR 

Feyzi Ahmet Onaran 
Pazardan ınaada her aün 3 

den ıonra hastalarına kabul 

eder. 

Adres: Babıali Cağa loğlu y .. 

kuşu .köşebaşı 43 Nuıvara. 

Dr. Besim Ruşen 1 
Dahiliye Mntehassısı 

HergUn öyleden sonra hastalı· 
nnı kabul eder. 

Çarşıkapı Tramvay durağı 
Ahunbey apartmanı No. 2 Dutlu sokağında yapıcı ustası 

Caferin 8 nunu~ralı ahşap evinden ••••••••••••-illi 
çıkan ateş, kısa bir zamanda bü- · 
Yüm...11. · tid d · ,,,_••ıı•••••••••ıı•·---·-•ll!f..--.. ~l\ ıs a ını göstermişse de ~t'· ......... • .. _. • ..... ...,.~ 

İzmir itfaiyesinin yardıma koşma- İİ PARIS ve LONDRA'nıa ı·. 
ıiyle kısa bir zamanda söndürül- :5 En 11on modellerlae göre 
mü~ü~ :

1
: _ 
• BAY ANLAR 1 çia biylik 

Ttlrklye bugün siyasi istik18.line A. ... - ..... ..,..,-.., ... -'<r.., .... ..,,,..~,,.-,,. -'*" ... ---.---.. -..,--.., ~ i! n 
sahip ve sanayie malik bir memle- ·-Göz Hek· . !! ~apka meşher·ı H 
kattir. Medeni servetlerini in ki-L l m 1 

• :: 'l ·ı 
şa! e.ttire~ilmesi için ~ı.rnan~& ile Dr Şükrü Ertan 1 ii Gayet ucuz fiatlarJa .BAKER 5 
BuyUk Bntanyanın en ıyı temm ede ı . I· MACAZASINDA ŞAPKA 1 
bilecckieri makine kredilerine sahip sn •talOotlu N~uosma~ıye cad. No. dairuinde Hblmaktadır. • 

r. sman) erafettin apartmanı il ı olması JWındır. Yukarıda söyledi- • \J::::=:ı:=ı:umın-.ıuıwMDHd 
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İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 
I - İdaremizin Samsun F'abrika•ı için şartnamesinde yazılı eb'ad 

ve evsafta olmak üzere 1000 metre mik'abı kereste pazarlık usuliyle 
satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedeli beher )[3 ı 37.50 lira ve muvakkat temi
natı 2812.50 liradır. 

III - Eksiltme 18 - XI - 938 tarihine rastlıyan cuma günü saat 
14.30 d~ Kabataşta Levazım ve llfuba~·aat şubesindeki Alım Komis
yonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler 1.87 lira bedel mukııbilinde sözü geçen şu
beden alınabilir. 
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GALATA ZUl.FARUZ SOl<AK • VE GALATA 

Nt 121 
HEZAREN CADDESi 

SESi./ HAN 

l.ührevi ve cilt hastalıkları 

Dr. Hayri Ömer 
Öğleden sonra Beyoğlu Ağacami 

~ kar~ısıııiia No. 33 Telefon 41358 

EMEK 
Sandalya Fabrikası 

Her nevi sandalyalarını
zı toptan ve perakende 

olarak yegane Türk 
fabrikasından alınız. 

ADRES : İstanbul Rıza paşa yokuşu Uzun
arşıbaşı Havancı sokak N. 37 Telefon: 20016 

• • 
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--=======================~ 

OGtNINI 
KAN veDERMAN ' •. 

8 • o G E N • N E Terkibinde bulunan kinin, ~elik, arsenik ve 1 1 : acı nebatat hülasalarile tababetin fevkalade 
ehemm;yet verdiği ve ııayanı hayret muvaffakıyetler temin ettiği bir 
devadır. 

81
, o GEN 

1
• N E Uzun Ye kısa abe,li ve ateşsiz süren hastalık

: ]ardan sonra göriiİen zaiiyet, halsizlik, kan
sızlık hallerini mucize gibi pek kı~a bir zamanda izale eder. Kandaki 
kırmızı ruvarlacıkları tazeler ve çoğaltır. İştihayı açar dermansızJığı 
gidenr. \'Üoude daima gençlik, dinçlik verir, cildin soluk rengini 
c ıın la ıı rl ıra rak pem lıele.1tirir. 

V - t~teklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte ~; 7.5 
güvenme paralariyle birlikte yukarda adı geçen Komisyona gelmeleri 1 
':::''"" M~.... M ••• .!.. •. % " ••m'"•" E'.'.'.'.: .. ,. I .. _.i_s_t.a.n_h_u_ı __ B_11e•l•e_d_i•y•eaııs•i-1İ111l•a•n•l•a-r.ı ___ • 

Beheri tutaı-1 Li Kr. Şekli saati Bir metrcıinin 

B 'ı o G E N 'ı N E 1 fünirlerin kıymetli ~e sadık bir arkadaş_ı~ıı:. 
ıSnıırlere kuvvet verır. Hastayı ye muhıtını 

usandıran briçok a•alıi buhranları en çabuk bir zamanda şifalandı 
rır. lliç bir ~inir ilacı: Nevrasteni ve isteriye müplelfı olanlara 
( B i O (; E N İ N E ) kadar istifade temin edemez . 

B 'ı o G E N 'ı N E Gençlerde görülen ve çok defa ne \"ra~teni· 
: den mlitevellid olan iktidarS1zlık ve lıı•l 

gev~ı·ldiı{inde pek mühim rol oynar. 

L. K. S. L. K. 1o&hamıuen sahası ilk teminatı 81 • o G E Nı' N E Sıtmaya karın fevkalade korurncu tesiri ol
:duğu gibi s;tma nckahatlerinde de pek mli-

Bileği tuşı a6 :ıdet 

fütiln tozu 100 ton 
36.- 5.40 Pazarlık 14 bedeli cs:;irdir. 

bedeli 550 
Ambalaj ma". 700.- 187.50 Açık 

1250.-
14.lG 

Iskarta ip 1958 kilo -.19.12.5 374.46 56.16 ., 1-1.30 
I - Paşabahçe fabrikasında eski cam fabrikası enkazından bakı 

ye 50 santim kutrunda ve bir Bantim kalınlığında 56 adet bile,;(i taşı, h. 
mir tütün fabrikasında mayıs 939 nihayetine kadar toplanacak 100 
ton tütün tozu ve tl'sküdar depolar grubunda mevcut 1958 kilo !'karta 
ip hizalarında yazılı usullerle satılacaktır. 

II - Muhammen bedelleriyle % 15 teminatları hizalarında göste 
rilmiştir. 

Ill - Arttırma 28 - XI - 938 tarihine rastlayan pazartesi günü hi 
zalannda yazılı saatlerde Kabataşta levazım ve mübayaat şube,inde
ki müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 

IV Bileğitaşı numuneleri Paşabahçe .Fabrika-<ıııda 
1145-jt813=195ll kilo ip nümunesi Üsküdar depilor gurubunda e-örü
lebilir. 

V -- İsteklilerin arttırma için tayin edilen gün ve saatlerde % 
15 teminat paralariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelme-
leri ilan olunur. (8247) 

Cinai Miktarı * Muhammen B, 
beheri Tutarı 

L K. S. L. K. 

Muvakkat Eksiltmenin 
teminatı tekli aaati 

LK. 
82X114 ambalaj 30000 Kg. -30.50 9150.- 686.25 kapa. zarf 14.30 
kağıdı 

Toz tütiln çuvalr 2000 Ad. 26.75 535.- 40.12 Açık 
3/8 200 m/m bo- 4000 ,, 
yunda yuvarlak 
!başlı civata. 
8/ 8 120 m/m bo- 8000 ,, 
yıında yuvarlak 
başlı civata. 
8/8 demir pul 12000 •' --,,-

60 Kg. 

440.- 33.- •• 

15 

15.30 

Terazi 20 Ad. 17-.- 340.- 25.50 Pazarlık 16.30 
1 - Nümunesine uygun olmak şartiyle 80000 kilo 82X114 amba

lli kağıdı 2000 adet ince şeyler konabilen standard normal sık örgülil 
tos tütün çuvalı, Clbali bakımevine yapılan plil.tformlara lazım olan 

Fatih yangın yerinde kurulu mes
cit mahallesinin tekke sokağında 
80 inci ada 1.80 yüzlü arsa,, 
Abıırııy yangın yerinde Çakıra

ğ'a nıahallesinin SuH .. -tn cuınil Vt> 

bodrum sokaı!ında 60 ıııcı ada ve 

8.G.; !.!.60 

8• o GEN 'NE Şekerli hap şeklindedir. Buyuk ''e küçükler 1 1 : kolaylıkla alabilirler. Sıhhat Vekaletinin mu-

1 1 <aauc,;ıııi !laizdir. Her eczanede lıulunuı·. 
2.50 1;6,j!) 10.57 ır-

16nO harita numaralı yüz,iiz ar3a. 
Falih yangın yerinde KUı;ükrnu~· 

tafapa~a mahalle ve sokağında 

eski 40 reııi 40-56 numaralı ~ üıı-

rıl ada<la 1.25 metre y·üzlü "'"'''-

2 6.75 L-

Yukarda semti, sahası ve muhammen kıymetleri yazılı bulunan 
arsalar ayrı ayTı satılmak üzere açık arttırmaya konulmuştur. Şart-

. ııan:~leri. Levazım Müdürlüğünde görülebilir. htek.Jiler. hizalannda 1 

gö>tcrilen ilk teminat ıııa kbut. vcy~ mektubile beraber 18 - 11 - 938 
cuma gilnü ~aat 14 buçukta Dıı.iıniEııcümende bulunmalıdırlar. 

(R.) (8059). 

Eaaı No. Yeri Kıymeti 

T. L. 

;~:; 1 Beyoğlu Teşvikiye ma
hallesi Harbiye Yeni

yol sokağı No. 10, 12, 
2/1 17.888 

358 Beyoğlu Teşvikiye ma
hallesi Bostan Hıırbi-

----"'!!'"!"''!!"!'!!"--..----.!!"!""!!_'"'!" ____ "'!!~!"----- ı ye ve Yeniyol sokağı 

- yukarda eb-;at ve miktarı yazılı ~iv;t;ile demir pul vetaı;hhüdl~nil i~ No. eski 4, 6, 8 yeni 
fa etmiyen müteahhit hesa·bına satın alınacak 38 damgalı ve kefeli 10, 12, 2/2 20.188 

- -- ------

tosu 
No T. L. 

Arsa 1 iıö'l M2 

10 kiloluk ve yanlıkları aleminyam ve ölçüler müfettişliğince damga- 1 - Adresleri yukarda yazılı arsalar peşin para ile \'e kJl''111 

lı 20 adet terazi ayrı ayrı J.izalarında yazılı u'ullerle eksiltmeye kon- zarf usulü ile artırmaya konumuştur , 
mu~tur. 2 - İhale 20 - 11 - 938 salı günü saat ondadır. İstekli olanl" 1 : 11~ 

II - l\luhammeıı bedellerile mll\·akkat teminatları hizalarınd:ı ~ubemize müracaatla tafsilat almaları ve bir lira mukabilinde b:ır 
go•lerilmi,tir. ~ şartname edinmeleri. f 

IH - Ek•iltme 21 - XI - 938 tarihine rastlayan pazartesi günü 3 - Şartnamede yazılı hükümler daire•inde teklif mektuphıl'I~ 
hizalarıııda. yazılı saatlerde Kabata.~ta Levazım ve mübayaat ~ube.~in- nihayet perşembe günü saat ona ·kadar şubemize vermeleı·i \'e yatıl:t' 
deki alım komisyonunda yapılacktır. t rında nüfus tezkerehi ile üç adet fotoğraf getirmeleri, (746) (8:l05) 

IV - Amblaj kağıdı numunesi her gıin sözıi geçen şube<le görü-1, ------ --· - · - - ,ı• 
lebilir. ' ZA YI - Arabacılık rhli.r' 

V - Açık eksiltmeye ve pazarlığa i~lirak etmek istiyenlerın mü.I GÜMRÜKLERDE iŞLERİ OLAN namenıi zayi ettim. Yeni<iııi ııJ:l' 
MÜESSESEl!ERE cağımdan eskisinin hlıkıııü yoktıır: nakaga için tayin edilen gün ve saatlerde ~,;, 7.5 gii\•enme paralarile 

birlikte yukarda adı yazılı komisyona gelmeleri. Kapalı zarf eksilt· c. aker Yazarogvlu Şehremini Karaba~ mahslfe'' 
mesine iştirak etmek ietiyenlcrin de mühürlü teklif mektubunu kanu- No. 14 de S:ı.bahatta" 
ııi vesaik ile % 7.5 gü\•enme parası maklıuzu veya banka tcınin~t mek Gümrük komisyoncusu -- - ·ııı 
tubunu ihtiva edecek olun kapalı zarfları eksiltme günü en geç saat Galata, ithalat. GümrUğü Sahibi A. Cemalettin Saraco!r' 
14 de kadar adı geçen alım komi~yonu ba~kanlığıııa makbuz mııka. karşısında Muradiye Han. Neşriyat müdürü: Macit ÇE 1.' 

1 
bilinde vermeleri Jazımdıı:. (8084) Telefon : 35• 9s Basıldığı yer: Matbaai Ebüııı)' 

1 


